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എനന്റെ തകരളഷം
1956 നവഷംമര് 1-നഭാണപ്  മലെയഭാളഷം സഷംസഭാരയിക്കുന്നവരുതടെതു 
മഭാത്രമഭായ തകരള സഷംസഭാനഷം രൂപവതപ്ക്കരയിക്കുന്നതപ്.അന്നുണഭായയിരന്ന 
തകരളമല്ല ഇന്നപ്.എല്ലഭാ തമഘലെയയിലഷം നമ്മള് ഒരുപഭാടെപ് വളര്ന്നു.

ഇനര്യയനടെ തവറയിട മുഖവുമഭായയി ഇന്നുഷം നയിലെനയില്ക്കുന്നു ഇവയിടെഷം.എങയിലഷം 
പലെതുഷം ചെയിലെനരങയിലഷം മറന്നുതപഭാകുന്നു.ഐകര്യവുഷം മതതതരത്തവുഷം 
സമതത്വവുഷം എല്ലഭാഷം ചെയിലെതപഭാനഴങയിലഷം തചെഭാദര്യചെയിഹ്നങ്ങള് ആകുതമഭാള് 
കടെമന്നയിട പറങ്ങതുതപഭാനലെ "നയിങ്ങതളഭാര്ക്കുക നയിങ്ങനളങ്ങനന 
നയിങ്ങളആനയന്നപ്"

                നവഷംബര് 1-നപ് നമ്മുനടെ ഈ നകഭാച്ചു സഷംസഭാനത്തയിനപ്  62
വയസപ്  തയികയകയഭാണപ്  .1956-ല്  ഇതത  ദയിവസമഭാണപ്  മദഭാസപ്
സഷംസഭാനത്തയിനന്റെ  ഭഭാഗമഭായയിരുന്ന  തകരളഷം  ഒരു  സത്വതന
സഷംസഭാനമഭായയി  മഭാറയിയതപ്.അതയിനുമുമപ്  ...എന്നു  പറഞഭാല്
നൂറുനക്കഭാല്ലഷം  മുമപ്   തകരളഷം  എങ്ങനനയഭായയിരുന്നനവന്നപ്  കൂട്ടുകഭാര്
ഓര്ത്തുതനഭാക്കയിയയിട്ടുതണഭാ? കമ്പുടറുകളയില്ലഭാത്ത,നടെലെയിവയിഷനയില്ലഭാത്ത
,നമഭാനനമല്  തഫഭാണുകളയില്ലഭാത്ത  എനയിനപ്  സഭാധഭാരണ
തഫഭാണുകളയില്ലഭാത്ത  ,നനബക്കുകളയില്ലഭാത്ത  ,സയിനയിമ  തതീയ്യറ്ററുകളയില്ലഭാത്ത
ഒരു  തകരളഷം.അതയില്  നയിനന്നഭാനക്ക  എത്രതയഭാ  പുതരഭാഗതയിയയിതലെതകതക
നതീങ്ങയിയയിരുക്കുകയഭാണപ്  നമ്മുനടെ  ഇന്നനത്ത  തകരളഷം.ഇന്നപ്  നഭാഷം
ഇന്റെര്നനറ്റപ്  യഗത്തയിലെഭാണപ്  ജതീവയിക്കുന്നതപ്. സമല്  സമൃദയി
നയിറഞതഭായയിരുന്നു നമ്മുനടെ തകരളഷം. ഈയയിനടെ നടെന്ന പ്രളയഷം നമ്മുനടെ
കഭാരളതത്ത ആനക തകയിടെമറയിച്ചു.ഒന്നതനകഷം തപര്ക്കപ് അവരവരുനടെ വൂടുഷം
സത്വത്തുഷം  എല്ലഭാഷം  നശയിച്ചുതപഭായയി.ആ  ദുരനഷം  എല്ലഭാവതരയഷം
മഭാനസയികമഭായഷം ശഭാരതീരയികമഭായഷം തളര്ത്തയി.അതയില് നയിന്നപ്  കരതകറഭാന



ഒടതനകഷം  ദയിനങ്ങള്  തവണയി  വന്നു. ഓതരഭാതരഭാ  സന്നദസഷംഘടെനകള്
ദുരയിതബഭാധയിതര്ക്കപ്  തവണ  സഹഭായങ്ങള്  നല്കയി.അവര്ക്കപ്  തവണ
ആശത്വഭാസഷം നല്കയി . അയല് രഭാജര്യങ്ങളയില് നയിന്നുകയിടയിയ സഷംഭഭാവനകള്
പ്രളയബഭാധയിതര്ക്കപ്  ആശത്വഭാസമഭായയി  എത്തയി.തകരളസര്ക്കഭാര്
ഒടനവധയിഹഭായങ്ങള്  നല്കയി.വതീടുനഷ്ടനപടവര്ക്കപ്  വതീടുഷം
നയിര്മ്മയിച്ചുനല്കയി.പ്രളയത്തയില്  അകനപടവനര  രകയിക്കഭാന
മതര്യനതഭാഴയിലെഭാളയികളുനടെ  ഒരു  വലെയിയ  സഭാനയിധര്യഷം
തനന്നയണഭായിരുന്നു.നനസനര്യത്തയിനന്റെ  തസവനവുഷം  ഒടനഭാകഷം  ജതീവന
രകയിക്കഭാന  സഹഭായകമഭായയി.പ്രളയബഭാധയിത  സമയത്തപ്  ജനങ്ങള്
ജഭാതയിമതതഭതമയില്ലഭാനത  ,ശത്രുതയയില്ലഭാനത  പരസ്പരഷം  തസ്നേഹത്തയിലഷം
ഐകര്യത്തയിലമഭായയിരുന്നു  കര്യഭാമ്പുകളയില്  തഭാമസയിച്ചയിരുന്നതപ്.അവയിനടെ
പഭാവനപടവനനതന്നഭാ  ,പണക്കഭാരനനതന്നഭാ  വര്യതര്യഭാസഷം
ഇല്ലഭായയിരുന്നു.ഏതു  പഭാര്ടയിയളളവനനതന്നഭാ  ,രഭാഷതീയ  നനവരഭാകര്യഷം
ഇല്ലഭാത്ത അവര് കര്യഭാമ്പുകളയില് തഭാമസയിച്ചു.

തകരളനത്ത നടുക്കയിയ വലെയിയഭാരു ദുരനമഭായയിരുന്നു
ഈ  പ്രളയഷം. അതയില്  നയിന്നു  കരകയറഭാന  സഭാമൂഹര്യപ്രവര്ത്തകരുഷം
സയിനയിമഭാസഷംഘനയയിലളളവരുഷം  തുകയഭായഷം   വതീടുകള്  നയിര്മ്മയിച്ചുഷം  മറ്റപ്
സഹഭായങ്ങള്  നല്കയിയഷം  അവനര  സഹഭായയിച്ചു. യവജനസഷംഘനകള്
വസ്ത്രങ്ങളുഷം  ,നയിതര്യഉപതയഭാഗസഭാധങ്ങളുഷം  ,ഭകണസഭാധനങ്ങളുഷം
ദുരയിതതമഘലെയയിലെയയില്  എത്തയിച്ചു.സര്ക്കഭാര്  നല്കയിയ  തസവനങ്ങള്
ദുരയിതതമഘലെയയില്  വലെയിയ  ആശത്വഭാസമഭായയി.രകഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കപ്
തനതൃതത്വഷം  നല്കയിയ  മതര്യനതഭാഴയിലെഭാളയികളുനടെ  തകടെഭായ  തബഭാട്ടുകള്
സര്ക്കഭാര്ചെയിലെവയില്  നന്നഭാക്കയി  നകഭാടുത്തു. പഭാഠപുസ്തകങ്ങള്  നഷ്ടനപട
എല്ലഭാ  കുടയികള്ക്കുഷം  പുതയിയ  പുസ്തകങ്ങള്നല്കയി.ദുരയിതത്തയില്
മരയിച്ചവരുനടെ  കുടുഷംബങ്ങള്ക്കപ്  ധനസഹഭായവുഷം  നല്കയി
മതര്യനതഭാഴയിലെഭാളയികള്ക്കപ്  തജഭാലെയിയഷം  ഫഭാറ്റുഷം  v.a.c തകനഷം
തുടെങ്ങയിയവരയില്നയിന്നപ്  തകഭാടെയികണക്കയിനപ്  രുപയനടെ  സഹഭായഷം
ലെഭയിച്ചു.കൂടെഭാനത  450 തകഭാടെയിരൂപ  തറഭാ ഡപ് വയികസനത്തയിനഭായയി  തകനഷം



നല്കയി  .ഒടതനകഷം  സഹഭായങ്ങളഅ  ദുരയിതബഭാധയിതര്ക്കപ്  സര്ക്കഭാര്
നല്കയിയയിട്ടുണപ്.
  ഇങ്ങനന ദുരയിതഷം ഇനയി ഉണഭാകഭാതയിരയിക്കഭാന
നമുക്കപ്  നനദവതത്തഭാടെപ്  പ്രഭാര്തയിക്കഭാഷം.ഒപഷം  പ്രളയത്തയില്  ജതീവന
നപഭാലെയിഞ്ഞു തപഭായവരുനടെ ആതഭാക്കള്ക്കു തവണയി പ്രഭാര്തയിക്കഭാഷം



അനുഭവങ്ങള്  തനന്നഭാതരഭാര്മകള്

        മഭാതവലെയി വനന്നഭാരു  തകഭാരനഭാടെപ്
           മഭാനുഷര്യര് തകമമഭായപ് വഭാണനഭാടെപ്
          എന്നഭാലെയിതയിതപഭാള് മഭാതവലെയി വനന്നന്നഭാല്
          എണയിനപറുക്കഭാമഭാപ്പൂക്കനളല്ലഭാഷം
          ചെയിങ്ങഷം പയിറക്കുതമഭാള് നഭാടുചുറ്റഭാനയിനയി
          ചെങ്ങഭാടെ൦ തവണനമന്നഭായവസ
           പരശുരഭാമ൯ പണപ് മഴുനവറയിന ഞയിടന്നപ്
           പുഴകടെല്,മഭാറയിക്കരയഭായനഭാടെപ്
        പണ ന്നുപരശുരഭാമനനറയിനഞഭാരഭാമഴുകയിട്ടുകയി-
        ലെതീ നവളള൦ മഭാറുനമഭാരഭാശയളളയില്
        നവളള൦ നയിറനഞഭാരതീനഭാടയിനലെത്തയിടുകയില്   
        പൂക്കള൦ കഭാണുകയില് തയിരുത്തയിതടെണ൦
        പൂക്കളമല്ലതപ്, പൂവല്ലതഭാവലെയിയ-

         പൂമര൦തനന്റെ മുകള് ഭഭാഗതമ 

                                          പതകയയിതുകഭാണഭാ൦ പണന്നുപഭാടെയിയഭാ-

                                         പഭാടയിന്നു൦ സതര്യമഭായപ് തനന്ന നയില്പ്പൂ
                                         മഭാതവലെയിവഭാണനഭാടെനല്ലങയിലമയിതപഭാള്
                                         മഭാനുഷര്യനരല്ലഭാരുനമന്നുതനപഭാനലെ
                                          ആശത്വഭാസമഭാവുന്ന  കര്യഭാമയിലഷം വതീടയിലഷം 
                                           നതല്ലുതമ, ഭയിന്നതയയില്ലയിതയിതപഭാള്



                                         നതല്ലുതമ,ജഭാതയിയ൦ മതവുമയില്ല.

                                             നതല്ലുതമ,ഭയിന്നതയയില്ലയിതയിതപഭാള്
                                             ഒന്നുണപ്, മത്രതമ, നവളളവു൦ സഭാനത്വ ന൦
                                              മനസഭാകയിയ൦ അതുമഭാത്രമുണപ്
                                         ഈ മഴ തതഭാരുതമഭാനളഭാരു തചെഭാദര്യഭാമുണ്ടുളളയി-
                                       ലെതീ കണതീ൪ മഴനയന്നു നപയ്തുതതഭാര൦?  

                                        തകരളപുന സൃ     ഷ്ടയിക്കഭായയിനഭാ-

                                        നമഭാന്നയിക്കയിലെയിനയിനല്ല തകരള൦ സൃപ്ന൦ കഭാണഭാ൦
                          

                                   കുന്നുകള്,മലെകള്,പൂഴകനളല്ലഭാമയിനയി
                                    നശയിപയിക്കയില് മനുജതര ഒ൪ത്തുനകഭാളളുക...

                                  മഭാനവതരയയിനയിയയിങ്ങനനനയങയിതലെഭാ
                                  ദുരയിതമയിനയിയതമഭാ൪മനപടുത്തയിലെതീ  പ്ര ളയ൦
                                   മഭാനവനരയയിനയി അക്രമനമങയിനലെഭാ 
ദുരയിതമയിനയിയതമഭാര്മനപടുത്തലെയി  പ്രളയഷം
             
  
             സഭാരഷംഗയി എ എസപ്
                    9 സയി
        



       ആരര്യതവപപ്

ആരര്യന എന്നഭാല് തശ്രേഷ്ഠന എന്നഭാണ൪ഥ൦.
തശ്രേഷ്ഠമഭായ വര്യകത്തയിനപ് ഭഭാരതതീയ൪ നല്ക്കയിയ 
നപരഭാണപ് ആരര്യതവപപ്. തപരുനല്കുക മഭാത്രമല്ല. 

ആരര്യതവപയിനനറ്റ ഗുണങളു൦ 5000 വ൪ഷ൦ മുതമ  
ഋഷയിമഭാ൪ പറ ഞ്ഞു നവച്ചു പ്രഥമതവദമഭായ ഋതഗത്വദത്തല് 
തനന്ന തവപയിനനറ്റ ഗുണങ്ങള്   
പറ  യന്നുണപ്.ചെരകനനറയ൦ ശ്ശ്രുതനന്റെയഷം സഷംഹയിതകളുഷം.
കകൗടെയിലെര്യനന്റെ അര്തശഭാസ്ത്രത്തയിലഷം തവപയിനന്റെ ഔഷധ 
സമൃദയി വയിവരയിക്കുന്നുണപ്.ആയര്തവദ ഗ്രന്ഥങ്ങളയില് 
തവനറയഷം ഇന്നു ആരര്യതവപയിനന മഹഭാതകമയിയഭായയി 
കരുതയി ആദരയിക്കുന്നു.

ഇനതഭാന്നുഷം അറയിയഭാനത ഈ അടുത്ത 
കഭാലെത്തപ് യൂതറഭാപര്യന ശഭാസ്ത്രജ്ഞന തവപയിനന്റെ അത പ്ഭുത  
ഗുണങ്ങള് പരതീഷണശഭാലെയയില് കണ്ടുപയിടെയിക്കുകയണഭായയി.
നമ്മുനടെ തവപയിനപ് അവര് ഒതരഭാമനതപരുഷം നല്കയി.
വതീട്ടുമുറ്റനത്ത നനവദര്യന....യൂതറഭാപര്യനുഷം അതമരയിക്കയഷം 
ഇതപഭാള് തവപയിനന ആധഭാരമഭാക്കയിയളള 
പരതീകണപനയത്തയിലെഭാണപ് .അവയിനടെ മൂന്നപ് അനഭാരഭാഷ 



തവപപ് സതമ്മളനങ്ങളുഷം നടെന്നു കഴയിഞ്ഞു.യൂതറഭാപയിനലെ ഈ 
പരതീകണ നയിരതീകണങ്ങളുനടെ തലെതതഭാടപന നഹനരയിച്ചപ് 
എണ്മുട എന്ന ജര്മ്മന ശഭാസ്ത്രജ്ഞനഭാണപ്.നവട്ടുകയിളയികള് 
ആക്രമയിച്ച പ്രദഭാശങ്ങളയില് തവപ്പു മഭാത്രഷം സുരകയിതമഭായയി 
നയില്ക്കുന്നതുകണപ് ഈ വൃകയിഷത്തയിനപ് അത്ഭുതവരര്യഷം 
ഉനണന്നപ് മനസയിലെഭാക്കയിയതപ്.എനഭായഭാലഷം ഇനര്യക്കഭാര് 
തൂനത്തറയിഞ മഹഭാലെകമയിയഭാണപ് വയികസയിത രഭാഷങ്ങള് 
ഇന്നപ് അത്ഭുതവുകമഭായയി നകഭാണഭാടുന്നതപ് എന്നതപ് നനമ്മ 
ലെജയിപയിതക്കണസഷംഗതയിയഭാണപ്



കറയിതവപപ്
പകൗരഭാണയിക  ഭഭാരതത്തയിന മഹതത്വഷം എത്ര വ൪ണയിചെഭാലഷം 
അധയികമഭാവുക യയില്ല.
എനനല്ലഭാഷം വയിഷയങ്ങളഭാണപ് അന്നപ് ആധയിപതര്യവുഷം 
ആധയികഭാരയിത്തത്വവുഷം പുലെ൪ത്തയിയതപ് ! പഭാചെക കലെയയില് 
തപഭാലഷം നമ്മള് അതുലെര്യരഭാവുന്നു. കറയിതവപയിനനറ്റ 
ഉപതയഭാഗത്തയില് ഭഭാരതത്തയിയനനറ്റ പകൗരഭാണയിക വവഭവഷം 
അതയിനു നതളയിവഭാണപ്. നനയി തകടെപ് അഥവഭാ ആവശര്യഷം 
കഴയിഞപ് വലെയിനച്ചറയിയക. എന്ന           അ൪ഥത്തയില് 
നമ്മള് കറയിതവപയിലെതപഭാനലെ  എന്നു പറയഭാറയിതല്ല. എത്രതയഭാ
നൂറ്റഭാണപ്കളഭായയി നമ്മള് കറയിക്കപ് രുചെയിയഷം ഗന്ധവുഷം 
വ൪ധയിപയിക്കുവഭാനഭായയി അധയില് കറയിതവപയിലെ തചെ൪ക്കുകയഷം 
തതീ൯തമശയയില്തമഭാള് വയിഭവങ്ങളയിനലെ കറയിതവപയിലെ എടുത്തപ്
തനനര എച്ചയില് പഭാത്രത്തയിതലെക്കപ് ഇടുകയഷം നചെയ്യുന്നു. ഇതു  
 കണഭാണപ് പണ്ടുളളവ൪ നനയി തകടെയിനപ് കറയിതവപയിലെതപഭാനലെ 
എന്നു നചെഭാല്ലഭാറുണഭായയിരുന്നു. 

     
             ആധുനയിക ശഭാസത്രതീയ മഭാ൪ഗങ്ങളയിലൂനടെ 
ഭകര്യവസ്തുക്കളയിനലെ തപഭാഷകങ്ങള് കനണത്തുന്ന വയിദര്യ 



ഉപതയഭാഗയിച്ചപ് ഇതപഭാള് കറയിതവപയിനന സ൦ബന്ധയിക്കുന്ന ഒരു
"രഹസര്യ൦"കനണത്തയിയയിരയിക്കുന്നു. കറയിതവപയിലെ തയിളയ്ക്കുന്ന 
എണയയിലെയിടഭാല്  അതയിലളള ജതീവക 'എ'പൂ൪ണമഭായ൦ 
എണയയില് ലെയയിക്കു൦. അതുനകഭാണഭാണപ് നമ്മുനടെ പൂ൪വയിക൪ 
കടുകു വറുത്ത കറയിയയിനലെ കറയിതവപയി എച്ചയില് 
പഭാത്രത്തയിതലെനകറയിഞതപ്. ഇനതഭാനക്ക ആയയിരകണക്കയിനു 
വ൪ഷ൦ മുമപ് അവ൪ എങ്ങനന മനസയിലെഭാക്കയി എന്നു 
തചെഭാദയിച്ചഭാല് ആ൪ക്കു൦ ഉത്തരമുണഭാവയില്ല എന്നു ഉറപഭാണപ് 
നമ്മള് മലെയഭാളയികള് കറയിതവപയിലെ നയിതതര്യന 
ഉപതയഭാഗയിക്കുന്നവരഭാണപ്………….. 



     തറഭാക്കറ്റുകള്
  എസപ്   .   എല്  .   വയിയഷം എ എസപ് എല് വയിയഷം 

1970 കളുനടെ അവസഭാനമഭാകുതമഭാതഴക്കുഷം ആദര്യനത്ത വലെയിയ പരതീക ണ 
തറഭാക്കററപ് തയ്യഭാറഭായയിരുന്നു.സപ്ററനനലെററപ് തലെഭാനഛപ് നവഹയിക്കയിള്  ( slv) 

എന്ന തറഭാക്കറ്റയിനന്റെ ആദര്യ വയിതകപണഷം 1979 ആഗസപ് 10 നഭായയിരുന്നു. 
അതപ് 
പരഭാജയത്തയില് കലെഭാശയിച്ചു. പനകപയിന്നതീടുള്ള 3 വയിതകപണ ങ്ങളുഷം 
വയിജയയിച്ചു.തുടെര്ന്നപ് വയികസയിപയിച്ച (ASLV)യനടെ ആദര്യ 2 
വയിതകപണ ങ്ങളുഷം പരഭാജയനപനടങയിലഷം പയി
ന്നതീടുള്ള രനണണഷം വയിജയയിച്ചു   ASLV വയിലെനപട പഭാഠങ്ങള് നല്കയി. 
അന്നപ് നചെയര്മഭാനഭായയിരുന്ന
നപ്രഭാഫ. യ ആര് റഭാവു പറഞയിട്ടുണപ്. ISRO പരതീകണഘടഷം പയിന്നതീടെപ് 
പ്രഭാതയഭാഗയികഘടത്തയിതലെക്കപ് കടെന്നതപ് PSLV യനടെ   
വയിതകപണതത്തഭാനടെയഭാണപ്

പയി എസപ് എല് വയി     

s l v ക്കപ്  35 കയി. ഗ്രഭാമുഷം Aslv ക്കപ് 150 കയി. ഗ്രഭാഷം മഭാത്രഷം  
വയിതകപയിക്കഭാനഭാവുമഭായയിരുന്നുള. എന്നഭാല്  pslv ക്കപ് 1000 കയി. ഗ്രഭാഷം   
ഭഭാരമുള്ള  ഉപഗ്രഹങ്ങള് വയിതകപയിക്കഭാന കഴയിവുണപ്. അതയില്  xl  

രൂപത്തയിനപ് (p s l v x l)  1750  കയി. ഗ്രഭാഷം   
സകൗരസഷംക്രണപഥത്തയിതലെക്കപ്  വയിതകപയിക്കഭാന  കഴയിയഷം.  പയി എസപ്  



എല് വയിക്കപ് നഭാല ഘടങ്ങള് ഉണപ്. ഒന്നുഷം മൂന്നുഷം ഘടങ്ങള് ഖര ഇന്ധനവുഷം
രണ്ടു നഭാലഷം ഘടങ്ങള് ദഭാവകഇന്ധന-

വുമുപ.തയഭാഗയിക്കുന്നു ഇവ കൂടെഭാനത ഒന്നഭാഷം ഘടത്തയിനപ്ചുറ്റുഷം വലെയിയ 
ബൂസറുകള്  നകടയിനവച്ചയിട്ടു-

ള്ള  (stropon booster)  p s l v x l  എന്ന രൂപത്തയിലഷം     അതപ് 
ഉപതയഭാഗയിക്കുന്നുണപ്. ചെന-
യഭാന മഷംഗള്യഭാന എന്നയിവ വയിതകപയിക്കഭാന ഇതഭാണപ് ഐ എസപ് ആ൪ 
ഒ  ഉപതയഭാഗയിച്ചതപ് . ഇതുവനര 44 പ്രവശര്യഷം  പയി എസപ് എല് വയി വയിജ-

യകരമഭായയി  വയിതകപയിച്ചയിട്ടുണപ് . ഇരുനൂറയിനടുത്തപ് വലതുഷം നചെരുതുമഭായ  
ഉപഗ്രഹങ്ങള് പയി എസപ്  എല് വയി ഉപതയഭാഗയിച്ചപ് വയിതകപയിച്ചയിട്ടുണപ്

    ജയി എസപ് എല് വയി 

           കമമ്യൂണയിതക്കഷന  ഉപഗ്രഹങ്ങളയി മയിക്കവയഷം ഭൂമയിയയില് നയിന്നുഷം 
35,786  കയിതലെഭാമതീറ്റ-
൪ ഉയരത്തയിലള്ള  നടെലെതഫഭാണ് നടെലെയിവയിഷന ചെഭാനലകള് പ്ര തകപണഷം 
നചെയ്യറനഭാണപ് ഇവ ഉപ തയഭാഗയി ക്കു ന്നതപ്. അതയിനുപതയഭാഗയിക്കുന്ന ഉപക-

രണങ്ങള് ( ടഭാനതസ്പഭാണ൪ എത്ര കൂടൂതലതണഭാ അതുനുസരയിച്ചപ് 
ഉപഗ്രഹത്തയിനന്റെ ഭഭാരഷം കൂടുഷം .
നവഷംബര്14 വയിതകപയിച്ചജയിസഭാറ്റ 29 3423 കയിഗ്രഭാഷം ഭഭാരമുള്ളതയിനഭാല് 
അതയിനന വയിതശഷയി ച്ചതപ് gslv മഭാ൪ക്കപ് 3 ഉപതയഭാഗയിച്ചഭാണപ്. ഇകൗ 
തറഭാക്കറ്റയിനപ്
8000 കയി ഗ്രഭാഷം ഭഭാരമുണപ്

                                           ATHULYA.E
                                                  VIII-A 



   തതീനഭാമയിനലെരയിയന്ന ശലെഭങ്ങള്
അവള് പതയിനയ കണ്ണുകള് തയിറന്നു.അതബഭാധഭാവസ്തയയില് നയിന്നുഷം 
അവള് പതയിനയ പതയിനയ തയിരയിച്ചു വരയികയഭായയിരുന്നു,പുതയിയ ഒരു 
ജതീവയിതത്തയിതലെയപ്.അവള് ചുററയിലഷം തനഭാക്കയി.തയിരയിച്ചറയിയഭാന 
കഴയിയഭാത്ത ഒരു സലെഷം കുനറ സമയനമടുത്തു അവള് 
മനസയിലെഭാക്കയി.ഒരു ആശുപത്രയിയഭാണപ് അതപ്.ആരഭാണവനള അവനള
നകഭാണ്ടുനചെന്നനതന്നപ് അവള്ക്കപ് അറയിയയില്ലഭായയിരുന്നു.എന്നഭാല് 
നപനടന്നപ് എനനല്ലഭാനമഭാ അവളുനടെ മനസയിതലെയപ് ഒഭാടെയിവന്നു.അന്നപ് 
രഭാവയിനലെ അവള് പതയിവുതപഭാനലെ അവള് കപ്ളഭാസയിതലെയപ് 
തപഭായയി.എന്നഭാല് പകുതയിനയത്തയിയതപഭാള് അവള് തസ്നേഹയിതനനറ 
കൂനടെ എതങ്ങഭാനടന്നറയിയഭാനത തപഭായയി.കടെല്ത്തതീരത്തപ് 
ഒരുമയിച്ചയിരുന്നപ് പലെ തരഷം പഭാനതീയങ്ങള് അവര് കുടെയിച്ചു.എല്ലഭാഷം 
അവള്ക്കപ് ഒഭാര്മവന്നു.നപനടനന്നഭാരഭാല് അടുത്തുവന്നപ് തചെഭാദയിച്ചു 
കുനഞ സുഖമഭാതണഭാ?ആണന്നപ് അവള് മറുപടെയി 
പറഞ്ഞു.അതപഭാഴുഷം അവളുനടെ മനസയില് ഒരു തചെഭാദര്യഷം 
ബഭാക്കയിയഭായയി,ആരഭാണയഭാള്?എതന്നഭാടെപ് ഇത്രയഷം തസ്നേഹതത്തഭാനടെ 
നപരുമഭാറഭാനുളള കഭാരണഷം ?അടുത്തു വന്ന തനഴയിതനഭാടെപ് അവള് 
തചെഭാദയിച്ചു ഇതപഭാള് ഇവയിനടെ വന്നുതപഭായ  ആ മനുഷര്യന ആരഭാണപ്?
തനഴപ് പറഞ്ഞു ,അയഭാളഭാണപ് നയിനനറ ജതീവന രകയിച്ചതപ്.സയിസപ്ററര്
എനയിക്കപ് എനഭാണപ് പററയിയതപ്?അവള് വതീണ്ടുഷം വതീണ്ടുഷം 
തചെഭാദയിക്കുവഭാന തുടെങ്ങയി.അതയിനനഭാരുത്തരഷം നല്കുവഭാന 
അവര്ക്കഭാര്ക്കുഷം കഴയിയയില്ലഭായയിരുന്നു.അവള് നബഡയില് നയിന്നുഷം 
പതയിനയ എണതീക്കഭാന  ശ്രേമയിച്ചു.എഴുതന്നററപ് അവള് അയഭാളുനടെ 



അടുത്തപ് നചെന്നപ് തചെഭാദയിച്ചു,അങ്ങയിള് അങ്ങപ് ആരഭാണപ്?എനയിക്കപ് 
എനഭാണപ് പററയിയതപ്?അവളുനടെ നയിര്ബന്ധത്തയിനപ് വഴങ്ങയി 
അയഭാള് പറഞ്ഞു തുടെങ്ങയി, ഞഭാന ഒരു മുക്കുവനഭാണപ്.ഇന്നനലെ 
രഭാവയിനലെ കടെല്ത്തതീരനത്ത ചെപ്പുചെവറുകള് കൂടയിയപ്ടയിരയിക്കുന്ന 
ഭഭാഗത്തഭാണപ് നയിനന്ന ഞഭാന കഭാണുന്നതപ്,നതീ വളനര അവ ശ 
ആയയിരുന്നു.ഞഭാന എനനറ ഭഭാരര്യനയയഷം കൂടയി നയിനന്ന ഇവയിനടെ 
എത്തയിച്ചു.നയിനന്ന ആനരഭാനക്കതയഭാ കൂടെയി ക്രൂരമഭായയി 
ഉപദവയിച്ചയിരുന്നു.അവള്ക്കപ് മനസയിലെഭായയി അതയില് തനനറ 
തസ്നേഹയിതനുഷം ഉള്നപടുഷം.എനനറ മഭാതഭാപയിതഭാക്കനള ധയിക്കരയിച്ചപ് 
അവനന തസ്നേഹയിച്ചതയിനനറ ശയികയഭാണപ് എനയിക്കപ് 
കയിടയിയതപ്.നനദവനമ ആര്ക്കുഷം ഈ ഗതയി വരുത്തരുനത.തലെഭാകഷം 
മുഴുവന ഒളയിഞയിരയിക്കുന്ന ചെതയിക്കുഴയികളയില് നയിന്നുഷം എല്ലഭാ 
നപനകുടയികതളയഷം രകയിതക്കണതമ.........
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         നയിപഭാ
             ആറു മഭാസങ്ങള്ക്കു മുമപ് ആതരഭാഗര്യ തകരളനത്ത 
നടുക്കയിയ ഒരു ദുരനമഭാണതല്ലഭാ നയിപ.  നയിപഭാ വവറസപ് 
ബഭാധയിത൪ക്കപ് 40 ശതമഭാനഷം മുതല് 75 ശതമഭാനഷം 
വനരയഭാണപ് മരണ നയിരക്കപ് എന്നതുഷം  നയിപഭാ വവറസപ് 
ബഭാധയപ് ചെയികയിതതയഭാ, വരഭാതയിരയിക്കഭാ൯   
പ്രതയിതരഭാധവഭാകയിനുകതളഭാ ഇല്ല.

 
   എനണപ്  നയിപഭാ?

                   പഭാരഭാമയികപ് തസഭാവയിരയി  തഡ കുടുഷംബത്തുല്നപട 
വവറസപ് നയിപ. വവഭാലകളയിലെഭാണപ് ഇതുകഭാണുന്നതപ്.   
വവഭാലകളയില്നയിന്നപ് പന്നയികളയിതലെക്കുഷം 
പകരഭാഷംതരഭാഗഷംബഭാധയിച്ചമൃഗത്തയില്നയിന്നപ്മനുഷര്യരയിതലെക്കുഷം 
പകരഭാഷം. തരഭാഗഷംബഭാധയിച്ച മൃഗങ്ങളുനടെ സ്രവങ്ങള് വ ഴയിയഷം 
തരഭാഗബഭാധയള്ള സലെങ്ങളയി- ല് പഴങ്ങളയില് വവഭാലകളുനടെ 
സ്രവഷം കലെറന്നുഷം തരഭാഗഷംബഭാധയിച്ച മനുഷൃരയില് നയിന്നപ് 
സ്രവങ്ങളയിലൂനടെയഷം  മറ്റു മനുഷൃ൪ക്കപ്  തരഭാഗഷം വരഭാഷം. 
അതുതപഭാനലെ നകടയിക്കയിടെക്കുന്ന നവള്ളത്തയിലഷം 
ചെപ്പുചെവറുകളയിലഷം വവഭാലകളുനടെ സ്രവത്തയില്  നയിന്നുഷം 



പകരഭാന സഭാധര്യത.

    ലെകണങ്ങള്   
   4 to 14 ദയിവസമഭാണപ് വവറസയിനനറ്റ ഇനകുതബഷന 
പയിരയിയഡപ് 
.പനയി,തലെതവദന,നതഭാണതവദന,ഛ൪ദയി,തുങ്ങയിയവ 
ലെകണങ്ങള്
വവറസപ് സഷംക്രമണഷം  DECEMBER TO JUNE 

വനരയഭാണപ്.

ചെയികയിത
              നയിപഭാ വവറസപ് ബഭാധയപ് പ്രതതര്യക ചെയികയിതതയഭാ 
പ്രതയിതരഭാധ വഭാകയിനുകതളഭാ കനണത്തയിയയിടയില്ല. എല്ലഭാ   
വവറസപ് ബഭാധകള്ക്കുമുള്ളതു തപഭാനലെ 
ലെകണങ്ങള്ക്കുനുസരയിച്ചുള്ള സതപഭാ൪ടതീവപ് ചെയികയിത 
മഭാത്രതമയള.

                                    അനഭാമയിക പ്രതമഭാദപ്
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തബഭാണ്സഭായപ്
                കൃഷയി
       എന്നഭാല് എനപ്
തബഭാണ്ലെസഭായപ് ഒരു തരഷം ഉദര്യഭാനക്കൃഷയിയഭാണപ് ഭഷംഗയിക്കുഷം 
അലെങ ഭാരത്തയിനുമഭായയി വ൯വൃകങ്ങനളതപഭാലഷം ഏതഭാനുഷം c.m  

മുരടെപയിച്ചപ്  നൂറ്റഭാണ്ടുകതളഭാളഷം വളര്ത്തുന്ന ഒരു രതീതയി.വചെനയയില് 
രൂപഷം നകഭാണ ഈ രതീതയി ജപഭാനയിലെഭാണപ്  വയികസയിപയിനച്ചടുത്തതപ്.
ചെടയിയയിനലെ കൃഷയി എന്നര്ത്തഷം വരുന്ന ഒരു ജപഭാനതീസപ് വഭാക്കഭാണപ് 
'തബഭാണ്സഭായപ് '.തപരു സൂചെയിപയിക്കുന്നതുതപഭാനലെ 
മണ്ച്ചടയികളയിലെഭാണപ്.വൃകങ്ങള് വളര്ത്തുന്നതപ്.തവരുകളുഷം 
ശയിഖുങ്ങളുഷം തുടെര്ച്ചയഭായയി പ്രൂണനഷം നചെയപ് വളര്ച്ച 
മുരടെയിപയിക്കുന്നു.കൂടെഭാനത,ചെടയിയഷം മണ്ണുഷം ഇടെയയിനടെ 
ശതീതതീകരണത്തയിനപ് വയിതധയമഭാകുന്നു.ചുരുങ്ങയിയ തതഭാതയില് 
ദഭാവകരൂപത്തയിലള്ള തപഭാഷക മൂലെങ്ങള് നല്കുഷം.ഏതുതരഷം 
നചെടെയിയഷം തബഭാണ്സഭായപ് കൃഷയിരതീതയിയയില് വളര്ത്തഭാഷം.എങയിലഷം 
കടയിയള്ള തണ്ടുഷം ഇലെകളുഷം ഉള്ള വൃകങ്ങളഭാണപ് സഭാധഭാരണയഭായയി 
ഇതയിനു വയിതധയമഭാക്കഭാറുള്ളതപ്.തലെമുറകള്ക്കഭായയി വകമഭാറഭാനുള്ള 
വയിലെമതയിക്കഭാനഭാവഭാത്ത വലെയിയ ഉപഹഭാരമഭായഭാണപ് അവര് ഇതയിനന
കണക്കഭാക്കുന്നതപ്.



                                                                 ANIRUDH.M.O

 പച്ചക്കറയികളുഷം ശഭാസ്ത്രനഭാമനുഷം

തക്കഭാളയി -നസഭാളഭാനഷം വലെതകഭാനപ൪സയിക്കഷം
വഴുതന – നസഭാളഭാനഷം നവതലെഭാ൯ജയിന 
പഭാവല് - അബല് തമഭാസ്കസപ് എസ്ക്കുനലെസപ്
പടെവലെഷം- വടതക്കഭാസഭാനസപ് ആനഗുയയിന 
മത്ത൯- കുക്കു൪ബതീറ്റ നമഭാസ്കഭാറ്റ
പയ൪- വഗ്ന വസനന സയിസപ്
മുരയിങ്ങ – നമഭാരയിങ്ങ ഒലെയിനഫറ
തകഭാവല് - തകഭാകതീനയിയ ഗ്രഭാനഡയിസപ് 
ചുരയ – ലെജതനരയിയ സയിസതരരയിയ
വനപയ൪ – കനതവലെയിയ ഗഭാഡയിതയറ്റയിയ
തകഭാളതീഫവ൪ – ബപ്റ ഭാസയിക്ക ഒളയിതറസയിയ
ചുവന്ന ചെതീര – അറരഭാനഭാസപ് 

                            by
                              NIRANJANA     
                         RAMACHANDRAN



            ABOUT DRUGS.... 
*why do smokers find it dfficult to quit smoking
-Like every druy, smoking too is addictive. The body gets
used to it and needs it constantly. Smokers get addicted to
the ingredient nicotine that has a stimulating as well as a
calming effect on the brain. There fore, it is not so easy for
habitual  smokers to give up the habit.  This is  the reason
why people should avoid smoking. Tobacco advertising is
now prohibited in many countries, so that people do not get
misled. In addition, smoking in public places is also banned

*In every 9seconds, one person dies as a consequence of
ciyarette  smoking  

*Easlier, coca  cola was sold as a medicine, and not as a
refreshing drink.

*Around lzo years ago, the north. American praivie Indians
brewed an in to xicuted state they  roaming in the prairie
                                   smoking is a bad habbit 
                                                    ADITHI.A  IX.A



      AYE-AYE

This rare geature lives in madagascar its

scientitic name is daubentonia madagascariensis,

it comes at night to feed on instses. Its- has a specalety

to its fingers that its middel .fingers is very long than 
its other fingers it used it for hunting prey .How you 
how .By using its long fingers to sense the branch of 
the tree and search for intects and their larve by biting 
the branch of it will make a small hole in the tree 
which its long finger it hooks the intects  and its larve 
from its hiding hole in the tree and eats it alive the 
rocals call if the AYE AYE of death .Its nose and 
earand the eye is the best weapon , the nose and ear 
more effective than the eye .the males are fear sheely 
proective of their  taretory 58km of forest will be the 
males its a great erealure to watch but you rarely find 
one of them  

                                                  KASINATHAN .M 
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MOBILE COMMUNICATION
 

        Generation in mobile communication

   
   A. First Generation networks

      It sufers to the First generation wireless telephone 
technology developed around 1980. Ia mobile phones were 
based    
on analog system and provide basic voile quality.

   

 

B. second 
Generation Networks 

     It follow the digital system for communication. In 2A  
network, phone conversation are digitally encrypted. These 

network provide for greater 
mobile phone coverage. 2A 
networks also introduced data
service for mobile.
     



    

C. THIRD GENERATION NETWORKS

      It is a wireless network technology provides high data 
transfer rates for hand held services. The access part in 3a 
networks uses WCDMA. It sequires upgrading the base 
stations. Besides, the base stations need to each other.

   

 

                 
      A. FOURTH
GENERATION NETWORKS



       It is also called Long term Evolution     
          ( LTE ). provides mobile ultra - broud brand internet 
access to mobile device. The access part in 4a network uses 
orthogunal  frequency Division multiple Access (OEDMA).
4A provide good quality images and videos than TV.  
   
    

      E. FIFTH
GENERATION
NETWORKS

     It is the next step in the evolution of mobile 
communication it will offer faster, more number of 
connections, more 
   energy – efficient and cost effective data   
 communication than its predecessors. 
  Saw will be a key components that will be help to realize 
the vision of unlimited access to information and shusing of
data at anytime at anywhere .

       



 MOBILE  COMMUNICATION INTRODUCTION 

     The term “mobile” has completely revclutionized 
communication by opening up innovative ways for 
exchanging information. Today, mobile communication has 
become the back bone  
  of society. 

                    Mobile system technologies have improved 
standard of living. Mobile communication networks do not 
provide or depend on any physical connection to 
communication between two devices.

1. Mobile phone was introdused  in the year 
1946. in the intial stage growth in mobile  
was very slow... 



    The Solar System    
1. The solar system consists of the sun and other

bodies revolving around it  the other bodies 
include the planets  and their statelites,comets
,asteroids and meteoroids. There are eight 
know plannets and they can be grouped four 
gas giants away from the sun. The small inner
planets are mercury, venus,earth, and mars. 
The outer gas giants are jupiter, saturn,uranus,
and naptune.since 1930, pluto was considered
as the ninth planed. but , on august 24 , 2006 
the central assembly of the international 
astronomical union demoted pluto from the 
status of a planet by calling it a 'dwarf planed'
       All the planet and their satellites 
revolve round the sun in elliptical orabits in 
anti-clokwise direction. The sun's gravity 
palls the planets in wards while the energy of 
the planed flings it into space. The equal 
balance of the these two forces enable the 
planets to revolve round the sun in a definite 
path

                                                   class : 8.a
                                                   Anamika swicsh 



ARTIFICIAL
SATELLITE
Thesovietunionlaunchedthefirstartificialsatellite,
sputniklonoctober4,1957,thustriggeringthespacerace
withtheunitedstates.
Sputniklwasanitrogen-filledsphereaboutthesize
ofabeachball-23inches(58cm)across-whichorbitedthe
eartheveryninenty-sixminutes.Ithadforlong,whipilke
aerialsthattransmittedinformationbacktoearth.In
novemberthesameyear,sputnik2carriedaliving
passenger,thedoglaike,intospace.(Itisthoughtthat
laikaonlysurvivedafewhoursratherthentheintendedten
daysbecauseofstressandoverheating.)
Byaugust1960,whensputnik5waslaunched,twodoys,
fortymice,tworats,andacollectionofplantshadbeen
sentintoorbit.Thegoalwasthemannedexplorationof
space
theunitedstatesweretakenhorriblybysurprise
bythesoviets'achievementandrespondedbypumping
moneyintospaceresearchandfoundingnssa,thenational
aeronauticsandspaceadministration.soonnear-earth
spacewasbeingcrisscrossadbyavarietyofartificial
satellite.
Aroundfortycountrieshavesince
manufacturedandlaunchedtheirownartificialsatellites.
About3,000usefulsatellitearethoughttobeorbiting
earth,alongwith6,000piecesof“spacejunk”(suchas
emptyfueltanksandrocketboosters).Althoughartificial



satilliteshaveorbitedthemoon,thesun,asteroids,and
planetsmostareoperatedorbitingtheearth.Theyareused
tostudytheuniverse,forecastweather,transmittelephone
callsandtelevisionbroadcastsandassistinseaandair
navigationaswellasmilitaryactivities

devinadevanand
VIII-A



                     
------------------------------------------

 TREES        
------------------------------------------

Treesformbyfarthebulkofearth'sbiomass.In
lifeandindeathtreescontributetothebiosphere
bymakingoxygen,movingwaterstoringcarbon
dioxide,enrichingsoilwithdeadanddecaying
parts,andrecyclingthenutrientthatlifeonearth
dependson.
Theesarevascularplantsthatdevelopa
singlemainwoodystemknowastrunk.
Generally,treesgrowto15feetortallertrees
differfromshruhs,whichareshorterandusually
havemultiplestems.Treesspanthe3botanical
groupsthatrepresentvascularplants-
pteridophytes,gymnosphemsandangiosperms
gymnospermsandangiospermpropagatebyseed
s.Intheformertype



seedsareexposedornaked,onastructuresuch
asacone;onthelattertheyarewithintheovary
ofaflower,pteridophytes,ontheotherhand,are
seedlessvascularplantssuchasthetreefern.

Notallpartsofatreearealiveatone
time,especiallyinmaturetrees.Keepingsomuch
massaliveallthetimewouldrequiremoreenergy
thenatree'ssystemcouldhandle.Theinnercore
ofthetrunk,calledtheheartwood,iscomposedof
out-of-commissionxylemthatnolonger
transportswaterthroughoutthetree.Similarly,
theoldestlayersofphloem,whichtransports
thefoodmanufacturedthroughphotosynthesis,
formtheoucer,deadbarkofthetree'ssurface.
Inbetweentheheartwoodand
barkliesthetreessapwood,itslivingenergy
storagetissue



              E A R 
The ear is the organ of hearing and balance 
The outer ear consists of a flap called the auricle or 
pinna and the auditory canal .
The main functional parts -The middle and inner ears-
are enclosed within The skull.
The middle ear consists of Three tiny bones,
known as auditory ossicles, and The eustachiain tube, 
which links The ear to The 
back of The nose. The inner ear consists of The spiral-
shaped cochlea, and also The semiciroular canals and 
The vestibule,which are The organs of the nose.
             Sound vaves entering The ear travel Through 
The auditory canal to The Tumpnic membrane  where 
They are converted to vibrations that are tvansmited 
via The ossieles                                  
to The cochlea. Here,The vibrations are converted by 
millions of microscopic bairs into electeical nerve 
signals to by inter preted by The brain.

Parts;-  upper crux of antihelix, tniangular fossa, lowel
eutx of antihelix, Tragus, Lobule,      
lnter- Tragic notoh , antitragus , Helix, antihelix.          

                                           Arjun.E 9A



Fruits &Their & scientific 
Names
                  

Fruits Scientific  name

mango Mangifera india

banana Musa supp

Guava Psidium guajava

Jack fruit Artocarpus hetrophyllus

papaya Carica papaya

pineapppie Avanus compus

sapota Manilkara zopota

orange Cirus reticula

Sweet orange Cirus sinensis

soul Cirus lemon

grape Vitis vinifera

apple Malus sylvensis

Passion fruit Passitlora eduils

Rose apple Engenia malaccensis
         
                     sreelakshmi v.s 
                                      8A



                 THE     UNIVERSE

      Everything that exists- from sub atomic particles to the 
largest structures ever found forms the universe. It is 
believed that the universe contains about 100 billions 
galaxies of which each one has an average of 100 billion 
stars. Scientists are of different opinion about the origin of 
the universe. The Big Bang Theory is the widely accepted 
theory about the origin . According to this theory the 
universe initially consisted of an extra large ball of 
compressed mass and very high temperature. The high 
pressure and temperature caused a huge explosion between 
15 and 20 billion years ago, resulting in the scattering of the
compressed mass. Thus formed billions of galaxies 
including our galaxy called the milky way. It has not been 
proved yet whether the universe is expanding further or 
contracting or remaining steady.

                                                 Anamika suresh



                        BRAIN
The  brain  is  the  major  organ  of  the
central nervous system and the control
centre for all the body's voluntary and
involuntary  activities.  it  is  also
responsible  for  the  complexities  of
tought ,memory,emotion and language.
In adults ,this complex organ is a mere
1.4  [316]  inweight,containing  over  10
thousand  million  nerve  cells  .three
distinctregionscan  easily  be  seen-the
brain  system  controls  vital  body
functions,such  as  breathing  and
digection  .the  cerebellum's  main
functions  are  the  maintenances  of
posture and left cerebral heis .



The   scientific way at rearing fish in natural 
water bodies, paddy fields are artificial tanks is 
pisciculture. Varieties such as pearl spot, rohu, 
catla,etc. Are reared for food  and guppy, 
gouramy, fighter fish, oscar fish, arowna, molies, 
platie, etc. Are reared for ornamental purpose. 
The important prawn varieties reared  are naran, 
kara, etc. Pisciculture is a good and entertaining 
way of modern agriculture.

SOME TIPS
• Give food to fishes twice a day.
• Do not give them the same food every time .
• Must give air to them  and filter the water 

every day.
• Grow light plants in water.
• Give them bio food ones in every week.

Pisciculture  in  Artificial  tauks     



 

.We  
can 

grow arnamental  fishes   
in such aguariams 

                
sourav
                
8.A



MOTHER EARTH....
Plant trees day -by- day ,
Be a good farmer and
have varieties of a crops in your fields.

Make a little hay;
Then feed your cows  with enough hay:
At last in the end 
have a fresh little breeze,
Then make your mother earth happy.

Anamika Pramod
Ix-A



Computer
            Science  
  
*There  are lots of branch in  science.              
*one of  them is computer science.
*computer science is an expert .

Programmer 
       
                  It doesn't involve more  programing
 computer engineering   and software engineering
are the other two in the top list at in the perticular 
order .

     
              computer can do anything so it is useful 
to our gaily life .But there is a cheet in the other side .

THE  USEFUL THINGS  ARE

          To write , print, watch movies  playing games   
hearing musics and the study in computer.
How the computer things that is the computer science.

                                      
                                             Navaneeth.R 



     BRAIN  

         THE FRONTAL LOBES PROCESS your and 
speech as learning, touch emotions and some tips of 
memory .your sense of touch ,heat and cold are 
handled by the parietal lobes behind the frontal lobes .
The occipital lobes at the back of the brain de code 
visual information from our peepers. The temporal 
lobes near your temples ,process memories and 
sounds transmitted from your ears



                 Science  of   space

space technologg; is technologg developed by space 
science or The aeospace indwtry for use    
in spaceflight, statellit, or spacecraft, satelliter,space 
stationr, and supprt infrastractwe, equipment,and 
procedwer. Spco is soach anovel ehvironmedt that 
attempting to work in it require new tools and  
Techniquer. Many common evgyday sevicr such ar 
weather, for ecading, remote senoing, 
g p s systemr, satellite Televion, and some long 
distance communi cation syrtems, satellite Television, 
and some long distence commanication system 
critically rely on spce   
infrastructwe. Of The science, agtrnomg and 
ewth science. Benefit from space Techhologg.
New Technolog orginated with or acceleated by 
spacerela ted endeavowrs we of  Ten subsequen Tly 
explotted in oThr economic activihe         

   



 The 
               UNIVERS

 Th universe is the whole of enastance all of space 
matter energy and him .The universe is so wast as to 
be wnimagunable,but we do know that it is steadily 
enupanding following its biginning  
13.8 billion years ago in an enuplosine event called 
the Big Bang
  
  Cereshal Bodies 
The universe is atleast 99.9999999 percend empty
space . Hoahing in this wast ,dash woid are all sort of 
diffrend objects .which as konomus call celeshial 
bodies they range from glains  of dust to planets, stars 
and galaxies. Our solar system includes a star and a 
large family of planets and moons that formed from 
the same cloud  of gasthat game to the sun. 

 ASTEROID:  

     Rocky lumps left our from the formation of the 
solar system are called asteroids . They range in size  
from boulders to bodies close to the size of a dwarf 
planets. 



    
   CONNECT :

      connects are chumks of ice from the outer reaches 
of the solar system. Some grow long tails of gas and 
dust as they approach the sun and are warmed by it. 

  MOON:                                                                        

   Also called a natural a moon in a body that orbits a 
planet. Earth has only an moon but the planet jupitar 
has 67 , including to. 12 people have walked on the 
moon.  
        
DWARF PLANET: 
  Dwarf planets are larger than asteroids but smaller 
than planets. like planets , they are around in shape. 
Pluto is is the best known dwarf planets 

  PLANETS:           
    
A planets is a large and nearly sphysical object that 
orbits a star and as swept ils orbital path dear of 
debites. The solar system as eight planets 

  
STARS:



    These luminous balls of gas such us the sunshine by
generating their own nuclear poules stars come in 
wide range of hypes, and sizes . The largest stars in 
the night  shy are big enough to swallow our sun a 
billion times 

NEBULA:
   A glowing round of gas and dust in space is known  
as a nebula. Some nebulae are rounds of wreck age 
wated by dying stars others gunes birth to new stars .

      SETI:

       Astronomers in the seti (scarsh for exkatuskial 
this)  project use powerful radio idescopes to scan the 
skies in scarch of arhphyshial radio signels broadcast 
by ariel signels unilization. The SETI project has been
running smu 1960, but it has so far found no 
conclusion evidence of ariel        
signals, despite some fall alarms.
  



     MILKY KLAY GALAXY

   The milky klay is a wast cloud of 200 billion stars. 
41S shape crumbles a pair of failed .eggs held back to 
back, with a central bulge surrounded by a fall disk . 
All missures 100.000 light years across the disk and 
2000 light years deep through the bulge. 

     THE SOLAR SYSTEM 

The solar systems' planets form hauo groups there are 
four small , planets made of rock and metal and four 
gaint, outer planets made of gas and liquid . Between 
the hur is a balt of rocky boches called astroids, and 
beyond the planets is a zone of icy bodies including 
dwarf planets and connects. Even further out is a vast, 
sphysical  cloud of more connects- the out cloud. The 
solar system has no agreed outer boundary. 

                                        ANAMIKA   PRAMODH    
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     Why  are drugs                  
            considered      



                   dangerous ?          
Earliar ,the term drugs reffered to dried parts of plants 
that had an intoxicant effect and were used for 
medicinal puroses.today,the term also includs those 
substances whitch induse a state of dreamy 
forgetfuness and are thus often used by people who 
want to temporaly escape from reality  soft drugs such
as alcohol to tobaco,which are found in cigarettes or 
ciga ,can be puchased anywhere ,they toocan be 
injurious to health if taken escess. In contrast , hard 
drugs ,such as heroin or cocain ,are prohibited. but 
they are stil smuggled across borders from the coutries
where they are prodused

                     
say no to drugs 




	AYE-AYE

