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സനന്ദേശശ

ഗുണനമേന്മയുളള  വവിദദദ്യാഭദദ്യാസതവിനന്റെ  ഭദ്യാഗമേദ്യായവി  നകേരളതവില

നപദ്യാതുവവിദദദ്യാലയങ്ങളവില  8- ാദ്യാശ തരതവില പഠവിക്കുന്ന വവിദദദ്യാര്തവികേളവില

നവിനശ  തവിരനഞ്ഞെടുത  'ലവിറവില  കകേററ്റ്സറ്റ്  '  ക്ലബറ്റ്  അശഗങ്ങള്  ഒര

ഡവിജവിറല  മേദ്യാഗസവിന്  തയദ്യാറദ്യാക്കുന  എന്നതവില  വളനര  അഭവിമേദ്യാനശ

നതദ്യാനന.  കേഴവിഞ്ഞെ വര്ഷശ ആരശഭവിച്ച പ്രസ്തുത ക്ലബറ്റ് IT @ school നന്റെ

ഭദ്യാഗമേദ്യായവി  നവിരന്തരമേദ്യായ  പരവിശശീലന  പരവിപദ്യാടവികേളവില  പങദ്യാളവികേളദ്യായവി

വളനര  കേ ുറഞ്ഞെ  കേദ്യാലഘടശ  നകേദ്യാണറ്റ്  ഇങ്ങനന  ഒര  സശരശഭശ

അണവിനച്ചദ്യാരകദ്യാന്  സദ്യാധവിച്ചതറ്റ്  അഭവിനന്ദേനദ്യാര്ഹമേദ്യായ  കേദ്യാരദമേദ്യാണറ്റ്.

നമ്മുനട നപദ്യാതു വവിദദദ്യാലയങ്ങള് HI-TECH ആകവി മേവികേച്ച പഠനദ്യാനുഭവശ

ക്ലദ്യാസറ്റ് മുറവികേളവില സജശീകേരവിക്കുന്നതവിനറ്റ് നവിരന്തരശ ശ്രദ്ധ പതവിപവിക്കുന്ന

നകേരള ഗവണ്നമേന്റെവിനലയുശ  IT @ school  നനയുശ ഈ അവസരതവില

നന്ദേവി പൂര്വശ ഓര്ക്കുന.  നമ്മുനട വവിദദദ്യാഭദദ്യാസ വകേ ുപറ്റ്  വവിഭദ്യാവനശ നചെയ

ഈ  നൂതന  സശരശഭശ  നമ്മുനട  കുടവികറ്റ്  മേവികേച്ച  അവസരങ്ങള്  നലകേവി

ആത്മവവിശശദ്യാസവശ  മേവികേവറതുമേദ്യായ  ഒര  തലമുറനയ  വദ്യാര്നതടുക്കുവദ്യാന്

സദ്യാധവിക്കുനമേന്നതവില   സശശയമേവില.  ഇതവിനറ്റ്  നനതൃതശശ  നല്കുന്ന

അദ്ധദദ്യാപകേരദ്യായ സവിസ്റ്റര് .നഡയറ്റ്സവിനുശ, ശ്രശീ.സദ്യാജു നജദ്യാസഫറ്റ് സദ്യാറവിനുശ

ഇതവിനു നവണ സൃഷവികേള് ഒരകവി  തരന്ന എലദ്യാ വവിദദദ്യാര്തവികേള്ക്കുശ

എലദ്യാ വവിജയദ്യാശശസകേളശ നനരന.       

                      

                                   ആശശസകേനളദ്യാനട,

നറജശീന നജദ്യാസഫറ്റ്
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സനന്ദേശശ

സദ്യാവവിനയദ്യാ  ഹയര്നസകനന്റെറവി  സ്കൂള്  കുടവികേള്കവിടയവില

ലവിറവിലകകേററ്റ്സറ്റ്  നനതൃതശതവില  ഡവിജവിറല  കേശമമ്പ്യൂടര്

മേദ്യാഗസവിന്  ഇറക്കുന  എന്നറവിഞ്ഞെതവില  വളനരയധവികേശ

സനന്തദ്യാഷവിക്കുന.പഠന  നവിലവദ്യാരതവില  ഉയര്ന

നവിലകദ്യാന്  കേഴവിയുന്ന  ഈ  മേദ്യാഗസവിനറ്റ്  എലദ്യാവവിധ

ആശശസകേളശ അര്പവിക്കുന

                                                വവിശശനദ്യാഥന് ഇ

                                               പവി.ടവി.എ പ്രസവിഡന്റെറ്റ്



എഡഡിനററ്റോറഡിയല

                          സദ്യാവവിനയദ്യാ സ്കൂള്  little kites നന്റെ ആഭവിമുഖദതവില

പുറതവിറകവിയ ഈ  digital  magazine  നറ്റ്  എലദ്യാവവിധഭദ്യാവകേങ്ങളശ

ആദദമേദ്യായവി  നനരന.  Hightech  school  പദ്ധതവിയുനട  ഭദ്യാഗമേദ്യായവി

Kerala Govt.  It@school മേദ്യായവി നചെര്ന്നറ്റ്  സ്കൂളകേളവില  little kites

പ്രവര്തവിച്ചു  വരന.   കുടവികേളവില  അന്തര്ലശീനമേദ്യായ  കേഴവിവകേള്

നപ്രദ്യാതദ്യാഹവിപവിക്കുകേ  എന്നതു  തനന്നയദ്യാണറ്റ്  ഈ   little  kites

പദ്ധതവിയുനട  ഉനദ്ദേശദശ.  മേലയദ്യാളശ  കടപവിശഗറ്റ്,  കേമമ്പ്യൂടര്

ഹദ്യാര്ഡറ്റ് നവയര്  ,Internet,animation,Robotics  തുടങ്ങവിയ

വവിഷയങ്ങളവില  അഗ്രഗണദന്മദ്യാരദ്യായ  വവിദ്ധദദ്യാര്തവികേനള

വദ്യാര്നതടുക്കുയദ്യാനണന്നതുശ  ഇതവിനന്റെ  ഭദ്യാഗമേദ്യാണറ്റ്.  Hightech

വവിദ്ധദദ്യാര്തവികേളനട  കേഴവിവകേള് മേറ്റുള്ളവരവിനലയറ്റ്  എതവിക്കുവദ്യാനുള്ള

ഒര ഉപദ്യാധവികൂടവിയദ്യാണറ്റ്   ഈ മേദ്യാഗസവിന്  നവിര്മദ്യാണ പ്രവര്തനശ.

കേമമ്പ്യൂടറവിനല  വവിവവിധ  പ്രവര്തനങ്ങളവിലൂനട  കുടവികേളനട  കേഴവിവകേള്

നപ്രദ്യാതദ്യാഹവിപവിക്കുവദ്യാന് ഒരവസരശ കൂടവിയദ്യാണവിതറ്റ്.

                                                                                 എഡവിറര്

                                                                           സദ്യാജു നജദ്യാസഫറ്റ്



എഡഡിനററ്റോറഡിയല നബറ്റോര്ഡഡ

നഹഡവിസ്ട്രസറ്റ്                         :ശ്രശീമേതവി .നറജശീന നജദ്യാസഫറ്റ്

നഡപമ്പ്യൂടവി എച്ചറ്റ് .എശ.                : ശ്രശീ.നടദ്യാജന് നതദ്യാമേസറ്റ്
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സ്റ്റദ്യാഫറ്റ് നസക്രടറവി                   :ശ്രശീ.നജദ്യായവി  പവി എസറ്റ്     

സബറ്റ് എഡവിറര്മേദ്യാര്                :മേദ്യാസ്റ്റര് അഭവിനവറ്റ് നകേ പവി

          :മേദ്യാസ്റ്റര് ഷദ്യാനരദ്യാണ് രദ്യാനജഷറ്റ്

                                              :മേദ്യാസ്റ്റര്മേദ്യാനസറ്റ് നന്ദേ എശ എശ

                                              :ആകേദ്യാശറ്റ് എശ
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പപയദ്യാനനദ്യാരങ്ങവി കേദ്യാര്നമേഘങ്ങള്. ഭൂമേവിനയ വവിറപവിച്ചറ്റ് 
ഇടയവിനട മേവിന്നലശ. ഇനതദ്യാനക പനണ അവള്ക്കു 
നപടവിയദ്യാണറ്റ്. കേനത മേഴയവില അച്ഛനന്റെയുശ 
അമയുനടയുശ അടുതറ്റ് ഇരവിക്കുന്നതറ്റ് 
അവള്നകദ്യാരദ്യാശശദ്യാസമേദ്യായവിരന. ഇനപദ്യാള് ആരമേവില. 

അച്ഛനുശ അമയുശ വശീടവില നവിന നപദ്യായവിടറ്റ് മൂന 
ദവിവസമേദ്യായവി. അമ ആശുപത്രവിയവിലദ്യാണറ്റ്. നവിപ 
കവറസദ്യാണറ്റ് ബദ്യാധവിച്ചവിരവിക്കുന്നനതന്നറ്റ് നചെറവിയമ 
പറഞ. അമയ്ക്കു പകേരശ വശീട്ടുകേദ്യാരദങ്ങള് നനദ്യാക്കുന്നതറ്റ് 
നചെറവിയമയദ്യാണറ്റ്. അമയുനട സദ്യാന്നവിധദമേവിലദ്യാത ആ 
വശീടറ്റ് അനുവവിനന ഏനറ വശീര്പ്പുമുടവിക്കുനണറ്റ്. 
വദ്യാചെദ്യാലയദ്യായവിരന്ന അവള് പവിന്നശീടനങ്ങദ്യാടറ്റ് 
മേകൗനവിയദ്യായവി. വശീടവിനന്റെ മുറതറ്റ് തലയുയര്തവി 
നവിലക്കുന്ന ഞദ്യാവല മേരതവിനടുനതകറ്റ് അവള് നടന. 

കുറച്ചു നനരശ മേരതണലവിലവിരന്ന നശഷശ അനു 
മേതവിലരവികേത്തു നചെന വഴവിനയദ്യാരനതകറ്റ് നനദ്യാകവി, 
വഴവിയവിലൂനട നടക്കുന്നവനരലദ്യാശ മുഖശ 
മൂടവിയണവിഞ്ഞെവരദ്യായവിരന. ചെവിലര് അവനള 
നവിസഹദ്യായതനയദ്യാടുശ ഭയനതദ്യാനടയുശ നനദ്യാക്കുന്നതവള് 
കേണ. തനന്റെ കുടുശബനത എലദ്യാവരശ 
ഒറനപടുത്തുന്നതദ്യായവി അവള്ക്കു നതദ്യാന്നവി. കേണ്ണുനശീര് ഒര
ചെദ്യാലദ്യായവി അവളനട കേവവിളവിലൂനട പദ്യാഞ. നകേദ്യാലദ്യായവിനല
ചെദ്യാരപടവിയവിലവിരന്നറ്റ് അമയുനട വരവവിനുള്ള അവളനട 
കേദ്യാതവിരവിപ്പു നശീളകേയദ്യാണറ്റ്. നവിശബ്ദത തളശ നകേടവി 
നവിലക്കുന്ന ആ വശീടവില അമ എത്തുന്നനതദ്യാനട വശീണശ 
കേളവിചെവിരവിയുശ സനന്തദ്യാഷവശ നവിറയുന്ന 
ദവിവസതവിനദ്യായുള്ള കേദ്യാതവിരവിപറ്റ്…



ലഡിറഡില കകറഡസഡ
                                                                      നഫമേവിന വവി  8B

പണള്ള ജനതയറ്റ് 

വവിനവിമേയശ നചെയദ്യാനദ്യായറ്റ് 

മേദ്യാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഒനശ ഇലദ്യാത കേദ്യാലശ

വവിവരങ്ങള് അറവിയവികദ്യാന്  ബനശ

പുലര്ത്തുവദ്യാന് തപദ്യാല

തനന്ന ആശ്രയശ കേദ്യാലനടയുശ

സനന്ദേശവദ്യാഹകേനദ്യായറ്റ് നപദ്യാസ്റ്ററ്റ്മേദ്യാന്

മേദ്യാത്രമുണദ്യായവിരനന്നദ്യാരദ്യാനപദ്യായ കേദ്യാലശ

നദ്യാഴവികേ ദൂനര നടന നപദ്യായറ്റ് കേത്തുകേള്

നപദ്യാസ്റ്ററ്റ് നചെയ്തുവന്ന കേഷകേദ്യാലശ

സനന്ദേശങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കുവദ്യാനദ്യാകേദ്യാനത

ബുദ്ധവിമുട്ടുനന്നദ്യാരദ്യാ കേദ്യാലതവിനലയദ്യായറ്റ്

ചെദ്യാള്സറ്റ് ബദ്യാനബജറ്റ് തനന്റെ അറവിവവിനന്റെ

വവിസ്മയശ നനടുകേയവിലദ്യായവി തുറന വച്ചു

കേമമ്പ്യൂനറന്ന നപരവില പ്രശസവി

യദ്യാര്ജവിച്ച മേനറദ്യാര നലദ്യാകേദ്യാത്ഭുതശ

കേമമ്പ്യൂടനറന്ന മേഹദ്യാത്ഭുതശ നമ്മുനട

രവിതവികേനളലദ്യാശ മേറവിച്ചു വച്ചു.



നദ്യാഴവികേ നടനനപദ്യായയച്ച വവിവരങ്ങള്

ഒന വവിരലമേര്തവിയദ്യാനലത്തുകേയദ്യായറ്റ്

വദ്യാക്കുകേളവില മേദ്യാത്രശ കേണ ചെങ്ങദ്യാതവിനയ

വശീഡവിനയദ്യായവിലൂനട കേനണടുത്തു

അറവിവവിനന്റെ നലദ്യാകേനതതവി നനറ്റു

വഴവി കൂടുതല വവിവരങ്ങള് കേദ്യാണുകേയദ്യായറ്റ്

വവിദ്ധദദ്യാര്ഥവികേനള നവിങ്ങള്ക്കുമേദ്യാവശദശ

ബുദ്ധവിമേദ്യാനദ്യാനയദ്യാരവി കൂട്ടുകേദ്യാരനന

കേമമ്പ്യൂടറവിനന അടുതറവിയദ്യാന് വര

ലവിറശീല കകേററ്റ്സശീല അശഗമേദ്യാകൂ

കുടവികേള് തനനട കൂടദ്യായ്മയദ്യാണവിതറ്റ്

കേമമ്പ്യൂടറവിനന്റെ കുടുശബമേവിതറ്റ്

നലദ്യാകേവവിവരങ്ങള് അറവിയദ്യാശ നമുകവിനവി

 കേമമ്പ്യൂടറവിനനദ്യാപശ പങ്കുനചെരദ്യാശ

നമേദ്യാണവിറര്,സവിപവിയു,കേശീനബദ്യാര്ഡറ്റ്

നപദ്യാലള്ള അവയവങ്ങള്നകദ്യാ ഇത്ര ശകവി

ഇത്രയുശ അറവിവള്ള ഇത്രയുശ കേഴവിവളള

കേമമ്പ്യൂടനറദ്യാ നലദ്യാകേശ കേശീഴടകവി.





അടുത മഡിഴഡിനനീരഡിനറ്റോപയറ്റോരു കറ്റോതഡിരഡിപഡ

                                                       ഷഹദ്യാനബശീഗശ 10 C

അന്നറ്റ് എനന്റെ നകേദ്യാച്ചു ഗ്രദ്യാമേശ.  പച്ചപരവതദ്യാനവിയവില മുങ്ങവിക്കുളവിച്ചവിരന.  മേഹദ്യാ

സദ്യാഗരശ പച്ച നവിറതവില കേദ്യാണുന്നതു നപദ്യാനല നനലപദ്യാടങ്ങള് അങ്ങറ്റ് ദൂനര വനര

നശീണകേവിടന.  പച്ചപവിനന  മുറവിച്ചുനകേദ്യാണറ്റ്   ഒര  നകേദ്യാച്ചരവവി  അവയവിടയവിലൂനട

നചെരവിനയദ്യാര  മൂളനലദ്യാനട  ഒഴുകേവിനകദ്യാണവിരന.  ഉച്ചസൂരദനന്റെ

പ്രകേദ്യാശസദ്യാന്നവിദ്ധദമേറവിയവിച്ചറ്റ്  അരവവിയുനട  മൂളലവിനറ്റ്   തദ്യാളമേവിട്ടുനകേദ്യാണറ്റ്  ,

ആഹദ്യാദനതദ്യാനട  തുള്ളവികളവിച്ചറ്റ്,നശീന്തവിതുടവിക്കുന്ന  മുറവിവദ്യാല  മേശീനുകേള്  നചെറവിയ

വലകേളമേദ്യായവി മേശീനുകേനള പവിടവികദ്യാന് നവിശബ്ദരദ്യായവി നവിലക്കുന്ന കു ഞക്കുരനങ്ങള്

,എലദ്യാശ കേണശ ആസശദവിച്ചുശ ഞദ്യാനദ്യാവയല വരമവില ഇരന.

സൂരദകേവിരണങ്ങനളററ്റ്  സകൗമേദതവിളകവമേദ്യായവി  മേവിന്നവി  നവിലക്കുന്ന

ഓനരദ്യാവസ്തുവവിനന്റെയുശ  തവിളകശ  മേറയദ്യാനദ്യായവി,  ആകേദ്യാശതവില  നപദ്യാടുന്നനന

പഞ്ഞെവിനകട്ടുനപദ്യാലള്ള കേറമന് നമേഘങ്ങള് പറനന്നതവി.  സൂരദന് മേറഞശ ഇരള്

പറനശ  തുടങ്ങവി,  പക്ഷവികേള്  കൂടണഞശ  ഞദ്യാനടകമുള്ള  കുടവികേള്  വയല

വരമവിലൂനട  തഴുകുന്ന  കേദ്യാറവിനന  തടവി  മേദ്യാറവി  വശീടുകേളവില  ഓടവികയറദ്യാന്  തുടങ്ങവി  .

നമേഘങ്ങള് കേണശീര് നപദ്യാഴവികദ്യാന് പൂര്ണമേദ്യായുശ തയദ്യാനറടുത്തു കേഴവിഞ.  ആദദ മേവിഴവി

നശീര്  എനന്റെ  കേരങ്ങനള  സ്പശവിച്ചു.  എനവിയറ്റ്  വലദ്യാനതദ്യാര  കുളവിര്മേ  നതദ്യാന്നവി.

കേദ്യാര്നമേഘതവിന്  മേവിഴവിനശീര്  ,  നവളമന്  മുത്തുകേളദ്യായവി  ഭൂമേവിനയ  തഴുകേവി.

നശീണനവിവര്ന  ഗദ്യാഭശീരദനതദ്യാനട  നവിലക്കുന്ന  നനന്ത്രവദ്യാഴക്കുലകേളവിലൂനട

മേഴത്തുള്ളവികേള്  ഇറവിറ്റു  വശീണു.  കുറച്ചു  നനരനത  നശീണനവിലനപദ്യാനട  നമേഘങ്ങള്

കേറച്ചവില  നവിറതവി.  പച്ചവിലകേളവിലൂനട  തുള്ളവികേള്  ഓനരദ്യാനന്നദ്യാനരദ്യാന്നദ്യായറ്റ്  ഇറവിറ്റു

വശീണുനകേദ്യാണവിരന.  ആനകേ  ഗ്രദ്യാമേശ  മുഴുവന്  നവിശബദതയവിലദ്യാണ.എലദ്യാവരശ

നവിശബ്ദതയവില മുങ്ങവി കുളവിര്മേ ആസശദവിച്ചറ്റ് കേദ്യാതവിരന.  അടുത മേവിഴവിനശീരവിനദ്യായുള്ള

കേദ്യാതവിരവിനപന്ന നപദ്യാനല.........  



വവിജജ്ഞാന കകൗതുകകം 

1. നദ്യാവവികേനസന ദക്ഷവിണ നമേഖല നമേധദ്യാവവിയുനട നപരറ്റ് ?

ഉ: അനവില കുമേദ്യാര് ചെദ്യാവറ്റ് ല

2. നലദ്യാകേ ബദ്യാഡറ്റ് മേവിന് റണ് ചെദ്യാമദന്ഷവിപവില ഫദ്യാനലവില എതവിയ ഇന്തദദ്യാകദ്യാരവി ?

ഉ: പവി.വവി.സവിന

3. നലദ്യാകേജലദവിനശ ?

ഉ: മേദ്യാര്ച്ചറ്റ് 22

4. ബള്ബുകേളനട ഫവിലനമേന്റെറ്റ് നവിര്മവികദ്യാനുപനയദ്യാഗവിക്കുന്ന നലദ്യാഹശ ?

ഉ: ടങറ്റ്സറ്റ് റണ്

5. ഹവിന്ദേവി ലവിപവി ഉണദ്യാകവിയവിരവിക്കുന്നതറ്റ് ഏതറ്റ് ലവിപവിയവില നവിന്നദ്യാണറ്റ് ?

ഉ: നദവനദ്യാഗരവി

6. നകേന്ദ്ര ആഭദന്തരമേന്ത്രവി ?

ഉ: രദ്യാജറ്റ്നദ്യാഥറ്റ് സവിശഗറ്റ്

7. നകേരളദ്യാനപദ്യാലശീസറ്റ് അകദ്യാദമേവി ഡയറകേറ്റ് ടര് ?

ഉ: എ.ഡവി.ജവി.പവി. ബവി.സവിന

8. BSNL എനന്റെ പൂര്ണരപശ ?

ഉ: Bharath Sajar Nigam Limited

9. ഇന്തദയുനട നദശശീയ കേലണര് ഏതറ്റ് ?

ഉ: ശകേവര്ഷ കേലണര്

10. നകേരളതവില എത്ര നലദ്യാകേസഭദ്യാമേണലങ്ങള് ഉണറ്റ് ?

ഉ: 20



   കമമ്പ്യൂട്ടര്
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വവ   വരങള സകവകവവനന സനസരവകചചടകവവനന

    വവണവയള ഒര ഇലവകവണവകക ഉപകരണമവണക കമമടര.

     കമമടര എന പദന ലവറവന ഭവഷയവല നവനവണക

ഉതവവചതക.    കമമടറവചന പവതവവക എനറവയചപടനതക

 ചവളസക ബവവബജവണക.  1882  ല  ചവളസക ബവവബജക

  ഡവഫനസക എഞവന നവരമവച.  കമമടറവചന

  പരമപധവനമവയ ഭവഗമവണക CPU.  കേമമ്പ്യൂടര്  ഘടകേങ്ങനള

ഹദ്യാര്ഡറ്റ്  നവയര്  എനശ  നസദ്യാഫറ്റ്  നവയര്  എനശ

തരശതവിരവികദ്യാശ.  കേമമ്പ്യൂടറവില  നജദ്യാലവികേള്

നചെയ്തുതശീര്കദ്യാനദ്യാവശദ മേദ്യായ കേമമ്പ്യൂടര് നപ്രദ്യാഗ്രദ്യാമുകേളനട കൂടനത

കേമമ്പ്യൂടര്  നസദ്യാനഫശയര്  എന  പറയുന.  കേദ്യാണദ്യാനുശ

നതദ്യാട്ടുനനദ്യാകദ്യാനുശ  പറ്റുന്ന  കേമമ്പ്യൂടറവിനന്റെ  ഭദ്യാഗങ്ങനളയദ്യാണറ്റ്

ഹദ്യാര്ഡറ്റ്  നവയര്  എന  പറയുന്നതറ്റ്.  കേമമ്പ്യൂടര്  സയന്സവിനന്റെ

പവിതദ്യാവറ്റ് എന്നറവിയനപടുന്നതറ്റ് അലന് ടമ്പ്യൂറവിങദ്യാണറ്റ്. കേമമ്പ്യൂടറവിനന്റെ

തലനച്ചദ്യാററ്റ് എന്നറവിയനപടുന്നതറ്റ്  CPU ആണറ്റ്.

                                      



                                              

                                      

                                  

                            

           നമറ്റോഹശ
` പഫെമഡിന വഡി 8B 

                                 
ഒര നദ്യാളശ തശീരവില

പ്രകൃതവിനയദ്യാനടന് നമേദ്യാഹശ
പ്രകൃതവിയദ്യാനല അതു തശീര്കദ്യാനദ്യാവൂ
ഉള്ളവില വച്ചുനള്ളദ്യാരവിയദ്യാഗ്രഹ ങ്ങള്
എന സദ്യാധവിക്കുശ പ്രകൃ തവി മേദ്യാനത

മേരങ്ങനളദ്യാനടദ്യാന സശവദവിച്ചവിനടണശ
പുല നദ്യാമ്പുകേള്നകദ്യാപശ ആടവിനടണശ

നമേഘങള്നകദ്യാപശ  നശീന്തവിനടണശ
നകേദ്യാച്ചു തുമവിനയദ്യാനടദ്യാന തുള്ളവിനടണശ
കേദ്യാനന വശീഥവിയവില വദ്യാഴുശ മൃഗങ്ങനളദ്യാ

നടദ്യാത്തു കേളവിച്ചുലസവിച്ചവിനടണശ
പക്ഷവികേള്നകദ്യാപശ പറകണശ

കു ഞ തദ്യാരങ്ങനളയുശ ഒന കേണവിനടണശ
നശീര്ച്ചദ്യാലവിനനദ്യാപശ ഒഴുകവിനടണശ

പുഴനയദ്യാരനത മേണ്തരവിയദ്യായവിനടണശ
മേണവിന് രചെവിനയദ്യാന്നറവിഞ്ഞെവിനടണശ

ഇളശ കേദ്യാറവിനന്റെ മുഖനമേദ്യാന കേണവിനടണശ
സൂരദനനദ്യാപനമേദ്യാനദവിച്ചവിനടണശ

നവിലദ്യാ ചെന്ദ്രനനനപദ്യാനലദ്യാന
നശദ്യാഭവികണശ

വനമേദ്യാലനയനയദ്യാന ദര്ശവിനകണശ
പ്രകൃതവിനയദ്യാനടദ്യാനതദ്യാന ജശീവവിനകണശ

മേവിന്നലവിനനദ്യാനടദ്യാത്തു മേവിന്നവിനടണശ
മേഴവവിലവിന് നവിറങ്ങളവിലശ

നതന്നവിനടണശ
മേഴനയദ്യാനടദ്യാനതദ്യാന നപയവിനടണശ

കേദ്യാറവിനനദ്യാനടദ്യാനതദ്യാന നപയവിനടണശ
തശീരവില നമേദ്യാഹങ്ങള്  പ്രകൃതവി തശീരശ വനര

തശീര്ത്തു തനരണനമേ പ്രകൃതവിയനമ
തശീരവില നമേദ്യാഹങ്ങള് പ്രകൃതവി

തശീരശ  വനര തശീര്ത്തുതനരണനമേ
പ്രകൃതവിയനമ
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The  world  of  education  is  changing  as  the
modern world continues to grow. With so much
progress happening, it's important that education
be able to reach students in new ways so that
their students are prepared for the future.

The  students  of  today  are  the  leaders,
inventors,  teachers,  and  businessmen  (and
women) of tomorrow. Without the proper skills,
these go to school. Now, most schools offer online
classes  that  can be  accessed  on computers  or
laptops,  tablets,  and  even  mobile  phones.
Information  Technology  is  helping  to  prevent
more high school and college dropouts students
will not have the preparation needed to survive.

Information Technology plays a key role in
students being able  to keep their jobs and as
well.
                     

                  





             

നനവൂററും ഓര്മകള് ഒടുവവില
                                                                                    Arisha quanza 10-E

        എത്ര നപടന്നദ്യാണറ്റ്  മേഴ നപയതറ്റ്.പനണദ്യാനക കേകൗതുകേമേദ്യായവിരന...ഇനന്നനതദ്യാ

അകുലതകേള്  നപദ്യാനല.  ഇരണ  മേദ്യാനശ  കേദ്യാണുനമദ്യാള്  തനന്ന  പലതദ്യായവി  ഉളളവില

തവിങ്ങവിനവിറയുന്നതറ്റ്.മേഴയറ്റ്  മേണവില  മേദ്യാത്രമേല  മേനസവിലശ  നപയദ്യാന്  അറവിയദ്യാശ  എന

പഠവിച്ചതുശ അനതനന്നയദ്യാണറ്റ്. 

ഇരണ  നമേഘനത  ആസശദവിച്ചു  നവിലകദ്യാനത  അവള്  റൂമേവില  നപദ്യായവി  കേവിടന.

നദ്യാനളയദ്യാണറ്റ്,  മുതലദ്യാണറ്റ്  ഇനവിനയദ്യാര പുതവിയ ജശീവവിതശ  തദ്യാന് പ്രതശീക്ഷവിക്കുന.  നദ്യാനള

തുടങ്ങുന്ന വവിദദദ്യാലയമേണവിനന്റെ ഓര്മകേള് കേദ്യാത്തുനകേദ്യാണറ്റ് അവള് ഉറങ്ങവി.

കുഞ...കു ഞ...  അച്ഛനന്റെ  വദ്യാതലദശ  വവിടദ്യാത  ശബ്ദശ  നകേടവള്  ഉണര്ന.ഇന്നദ്യാണറ്റ്

തദ്യാന് ഏനറ കേദ്യാലമേദ്യായവി ഉള്ളവില നകേദ്യാണ നടന്നദവിനശ. ഇനമുതല തദ്യാന് വവിദദദ്യാലയതവില

നപദ്യാകുശ.ഒന്നദ്യാശ ക്ലദ്യാസവിനലകല,എടദ്യാശ ക്ലദ്യാസവിനലകറ്റ്.  പഠനശ വശീടവില നവച്ചദ്യാകവിയതവിനന്റെ

കേദ്യാരണശ  അച്ചമയദ്യായവിരന.  നപണ്കുടവികേള്  സ്കൂളകേളവില  നപദ്യായദ്യാല

വഴവിനതറ്റുമേനത്ര.അങ്ങനനയങ്ങനന  ഇകദ്യാലമേനത്രയുശ  വശീടവില  നവിന്നദ്യായവി.

പരവിഭവനമേദ്യാനമേവില.  എടദ്യാതരശ  എതവിയദ്യാല വവിദദദ്യാലയതവില നപദ്യായവി തുടങ്ങദ്യാശ എന്നറ്റ്

അച്ഛന്  വദ്യാക്കുതന്നതദ്യാണറ്റ്.  ആ  വദ്യാക്കുതനന്നയദ്യാണറ്റ്  ഇകദ്യാലമേത്രയുശ  ബലമേദ്യായതറ്റ്.  സ്കൂള്

ജശീവവിതശ  പലയവിടത്തുശ  നകേടതദ്യാണറ്റ്.   ഇനവി....ചെദ്യായകപവിനന്റെ  ചൂടറ്റ്  സ്പര്ശവിച്ചനപദ്യാഴദ്യാണറ്റ്

ഓര്മയവില നവിന്നറ്റ് ഉണര്ന്നതറ്റ്.

ആദദ ദവിനശ അച്ഛനന്റെ കൂനട ഇരന.  സ്കൂളശ പരവിസരവശ എലദ്യാശ വവിശദമേദ്യാകവി.  കേവിനദ്യാവ

കേളവിനലയത്ര ഭശഗവിയുളള സ്കൂളല; അത്ര അച്ചടകമുളള കുടവികേളമേല.........

ക്ലദ്യാസവില  ടശീച്ചര്  വന.കേണകദ്യാണറ്റ്  ടശീച്ചറനട  വവിഷയശ  കകേയവില

ചൂരലണറ്റ്,വടകണടനയദ്യാനക വച്ചറ്റ് ഒര നദഷദശ തളശനകേടവി നവിലക്കുന്ന പ്രകൃതശ.   ഞദ്യാന്

കേരതവി ഇനതദ്യാനക അധദദ്യാപകേനന്റെ സവവിനശഷതകേളദ്യായവിരവിക്കുനമേന്നറ്റ്.  എന്തുച്ചതവിലദ്യാണറ്റ്

സശസദ്യാരശ ഇങ്ങനനനയദ്യാനക ആര്നകങവിലശ പഠവികദ്യാന് പറ്റുനമേദ്യാ? പവിന്നശീടുള്ള നദ്യാളകേളവില

പ്രവിയമേദ്യായവിരന്ന കേണകറ്റ് എന്നവില നവിന്നറ്റ്  ഏനറനയനറ അകേലദ്യാന് തുടങ്ങവി.

ഇന്നറ്റ്  നവള്ളവിയദ്യാണറ്റ്.നനരനത  നചെലണശ.പറമവിലൂനട  കേയറവി,പദ്യാടമുറനതതവി  ഓടവി

നനലറ്റ് പുരയറ്റ് സമേശീപമുള്ള നക്ഷത്രതവിനന്റെ പവിന് വഴവിയവിലൂനട ഓടവി ആലതറയവിരന.ഇതറ്റ്

പതവിവള്ളതദ്യാണറ്റ്. ഇന്നറ്റ്  നനരമേവിലങവിലശ പതവിവനതറവികദ്യാന് വയ. കുന്നവിനന്റെ ചെരവിവവിലദ്യാണറ്റ്

സ്കൂള്,അതുനകേദ്യാണറ്റ്ഭതനന്ന  ഒറയറ്റ്  ആടവിപദ്യാടവി  ,കേദ്യാഴ്ചകേള്  കേണറ്റ്  ,പൂകനളദ്യാനടദ്യാന  മേവിണവി

കവകേവിനയത്തുന്നതദ്യായവിരന  ആനകേയുള്ള  രസശ.  സ്കൂളവിനലതവിയദ്യാല  60

കുടവികേള്കവിടയവില ഏകേനദ്യായറ്റ്  ഞദ്യാന്. 



ആയവിടയദ്യാണറ്റ്  അതറ്റ്  സശഭവവിച്ചതറ്റ്.  കേണക്കുടശീച്ചര്  ബസവിലനവിനവശീണറ്റ്

എനന്തദ്യാനകനയദ്യാ  പരവിക്കുപറവി.പദ്യാടവിനലന്നറവിഞ്ഞെവിട്ടുശ  ഉള്ളദ്യാനലദ്യാര  സനന്തദ്യാഷശ

നതദ്യാന്നവി.മേലയദ്യാളശ ടശീച്ചര് പറഞ:ഇനവി രണ ദവിവസനതകറ്റ് ഗണവിതതവിനദ്യാരശ

വരവില.കുടവികേനളദ്യാനക  അതു  നകേടറ്റ്  പരസ്പരശ  എനന്തദ്യാനകനയദ്യാ  പറയദ്യാന്

തുടങ്ങവി.ഞദ്യാനനനന്റെ  നപന്സവിനലടുത്തു.  അച്ഛനന്റെ  കേഥകേളവില  ഓര്മേകേനള

നനയവിപവിക്കുന്ന  ഞദ്യാന്  കേദ്യാണദ്യാത,  ഞദ്യാന്  അറവിയദ്യാത  എനന്റെ  അമനയ

നകേദ്യാറവിയവിടദ്യാന്  തുടങ്ങവി.  വലദ്യാണറ്റ്  വവിഷമേശ  വരനമദ്യാനഴദ്യാ,  ഒറയദ്യാനയന്നറ്റ്

നതദ്യാനനമദ്യാനഴദ്യാ  ഒനക  ഇങ്ങനനയദ്യാണറ്റ്.  എത്രനയദ്യാ  കേദ്യാലങ്ങളദ്യായവി  വരയദ്യാന്

തുടങ്ങവിയവിടറ്റ്. പനക്ഷ, തശീരന്നവില. അനുഭവവിച്ചറവിയദ്യാത മേദ്യാതൃതശശ അച്ഛനന്റെ കേഥകേള്

എനവികദ്യായറ്റ് നലകേവിയവിട്ടുണറ്റ്.ഇന്നറ്റ് രദ്യാവവിനല കേണകദ്യാണറ്റ്.പുതവിയ ടശീച്ചര് വരനമേന്നറ്റ്

ആനരദ്യാനകനയദ്യാ പറഞ നകേടവിരന. “സശഗശീത ടശീച്ചര്”.  നപരനപദ്യാനല നന്നദ്യായവി

പദ്യാട്ടുപദ്യാടുശ.  ആദദമേദ്യായറ്റ്  കേണനപദ്യാനഴനന്തദ്യാ  ഉള്ളവിനലദ്യാര  മേവിന്നലനദ്യാളശ.  ആര്ക്കുശ

ഇഷശ  നതദ്യാനന്ന  പ്രകൃതശ.എന്തു  നല  ചെവിരവിയദ്യാണറ്റ്!  എനന്റെ  അമനയനപദ്യാനല.

അച്ഛനനനപദ്യാഴുശ  പറയുശ  "അമനയനപദ്യാഴുശ  ചെവിരവിനച്ചദ്യാണദ്യാ".ആദദമേദ്യായവി  ടശീച്ചര്

പദ്യാട്ടുപദ്യാടവി.പവിനന്ന  ഓനരദ്യാനരദ്യാ  കേഥകേളശ  കേദ്യാരദങ്ങളശ  പറഞ.ഞദ്യാനനതദ്യാനശ

നകേള്ക്കുന്നവിലദ്യായവിരന.ചെവിരവിമേദ്യായദ്യാത മുഖവശ നസ്നേഹമുതവിരന്ന ആ പദ്യാട്ടുശ മേദ്യാത്രശ

വശീണശ  അലയദ്യായറ്റ്  ഉള്ളവില  വശീണശ  വശീണശ  തറച്ചുനകേദ്യാണവിരന.  ആ

മുടുയവിഴകേള്ക്കുശ നപരമേദ്യാറങ്ങള്ക്കുനമേദ്യാനക ഒര പുതുമേയുണറ്റ്.  അച്ഛനന്റെ കേഥകേളവില

തവിളങ്ങവിയ  എനന്റെമ്മുയനടതറ്റ്  നപദ്യാനല.  രദ്യാത്രവി  ഉറങ്ങുനമദ്യാഴുശ  ഉണര്  ന്നനപദ്യാഴുശ

എലദ്യാശ  ഉളളവില  ടശീച്ചര്  മേദ്യാത്രമേദ്യായവിരന.  ഇന്നദ്യാലതറയവിലവിരവികദ്യാനനദ്യാനശ

നനരമേവില.നവഗശ  സസ്കുൂളവില  എതണശ.ടശീച്ചനറ  കേദ്യാണണശ.  സസ്കുൂളവിനലതവി

നബല ുമേടവിച്ചു.  ടശീച്ചര്  വന്നവില.  ഞദ്യാന്  ആനകേഞദ്യാനനനന്റെ  പഴയ  നപന്സവിലശ

ബുക്കുനമേടുത്തു.  ആ നശീണമുടവിയവിഴകേള് ഒന്നറ്റ് കൂടവികറപവിച്ചറ്റ് കുറച്ചറ്റ് കൂടവി സകൗന്ദേരദശ

കൂടവി.  അച്ഛന്  പറയുമേദ്യായവിരന.  ഒരവികലശ  നരബദ്യാധവികദ്യാത  മേനസദ്യാണറ്റ്

അമയുനടതറ്റ് എന്നറ്റ്.  ഒര ടശീച്ചനറ കേദ്യാണദ്യാതതവില മേദ്യാത്രശ ജശീവവിതശ മേടുതനപദ്യാനല
അച്ഛനന്റെറ്റ്  ഇന്നനത  കേഥകേളവില  അമയദ്യായറ്റ്  ഞദ്യാന്  കേണതത്രയുശ  എനന്റെ

സശഗശീതടശീച്ചനറയദ്യായവിരന.  ടശീച്ചര്നകദ്യാനശ പറരനതനയന്നറ്റ് ഉളളദ്യാനല മേനമുതുകേവി

പ്രര്തവിച്ചു.  പൂര്ണമേദ്യാകേദ്യാത എനന്റെ    അമയുനട മുഖതറ്റ്  ടശീച്ചറനടതറ്റ്  നപദ്യാനല

ഒരഛദ്യായ.....നവിരദ്യാശനയദ്യാനട  വശീടവിനലകറ്റ്  നടന്നകേലനമദ്യാള്  ആലവിന്  ചുവടവില

ഒന്നവിരവികദ്യാനമേന്നറ്റ് കേരതവി. ഒതവിരവി നനരശ ഇരന. അച്ഛന് സമദ്യാനവിച്ച അമയുനട

തൂവലയവില  ഇനശ  ഒരദ്യാലവില  ഒളവിപവിച്ചു.  ഇതുപതവിവളളതദ്യാണറ്റ്.`അച്ഛനനദ്യാടവിന്നറ്റ്

പറയണശ.  ഇന്നനല  പറയദ്യാന്  തുടങ്ങവിയതദ്യാണറ്റ്.  തൂവദ്യാല  തവിരവിച്ചറ്റ്  ഡയറവി  യവില

നവയറ്റ് കദ്യാന് നനരശ എനന്തദ്യാ തടഞ.  നദ്യാനള,നദ്യാനള എന്റെമയുനട പവിറന്നദ്യാളദ്യാണറ്റ്.

അച്ഛനനദ്യാര്തവിട്ടുണദ്യാവനമേദ്യാ  ആനവദ്യാ?  നദ്യാളനതയറ്റ് കറ്റ്  അമയറ്റ് നകദ്യാര  കവിയ

ഉപഹദ്യാരശ ഇനവിയുശ തശീര്ന്നവിരന്നവില.



 നതയവിലനതദ്യാടങ്ങള്കവിടയവില പണവി നയടുക്കുന്ന അമയറ്റ് കറ്റ്  ഒര വര്ണനതദ്യാപവിയലദ്യാനത

എന്തദ്യാനണനവികറ്റ് നലകേദ്യാനദ്യാവകേ. പനക്ഷ നതദ്യാപവി തുന്നവി തശീര്ന്നവിടവില. അമ പവിണങ്ങുശ.അതറ്റ്

 ഓര്കദ്യാന്  വയ.  അവള്  നവഗശ  വശീടവിനലതവി  തുന്നല  തുടര്ന.  ആഹദ്യാരശ  കേഴവികദ്യാന്

നനരമേവില.  നല ദദ്യാഹമുണറ്റ് പനക്ഷ നവണ,  എലദ്യാശ സഹവികണശ,  തരണശ നചെയണശ.  തുന്നവി

നചെര്തറ്റ്  സമേയശ  നപദ്യായതറവിഞ്ഞെവില.  രണറ്റ്  നൂലകേള്  എത്ര  അടുപവിച്ചറ്റ്  തുന്നവിയദ്യാലശ

നചെറവിനയദ്യാര  അകേലശ.  എനന്തദ്യാ  നപദ്യാരതമേവിലദ്യാ  അവള്  അകേന  നവിലകയദ്യാകേണശ.

നക്ലദ്യാകവില  രദ്യാത്രവിമേണവി  മുഴങ്ങവി.  അനപദ്യാളദ്യാണ  വളറവി  യുന്നതറ്റ്.  അച്ഛനനനന്ത.  അച്ഛനനയുശ

കേദ്യാണുന്നവില.  ഇരടവിനലകറ്റ്  നമേനലയവിറങ്ങവി.  നപടവിനയദ്യാ  നകയദ്യാണറ്റ്  പനക്ഷ,  അച്ഛനവിലൂനട

അമതന്ന ബലമുണറ്റ്. 

നനരശ പുലര്ന. അച്ഛനന കേദ്യാണദ്യാനവില. പുലര്ച്ച മേഞപദ്യാളവികേള് ഒര കേദ്യാലനപരമേദ്യാറശ നകേട്ടു. 

നനഞ്ഞെ കേണ ുകേനളദ്യാനട അച്ഛന് പറഞ.“ഓര്മേകേനളദ്യാന്നറ്റ് അയവവിറകദ്യാന് ഞദ്യാന് ഇന്നനല

രദ്യാത്രവി  അമയറ്റ് കറ്റ്  കൂടവിരന്നതദ്യായവിരന.  നമേദ്യാനള......അച്ഛനറ്റ്  അമയുനട  അ ടുനതതദ്യാന്

വലദ്യാണറ്റ്  നമേദ്യാഹവികണ"  എനന്റെ  കുടവിനകദ്യാനശ  നതദ്യാന്നണദ്യാനടദ്യാ....  നനലദ്യാണശ

പ്രര്തവിനച്ചദ്യാ...നന്റെനമേദ്യാളറ്റ്.
അവള്കറ്റ് വലദ്യായറ്റ് മേ നതദ്യാന്നവി. അച്ഛനനന്തദ്യാ....ഇങ്ങനനനയദ്യാനക പറയണതറ്റ്. 

ഇന്നറ്റ്  സശഗശീത  ടശീച്ചറനട   പവിറന്നദ്യാളദ്യാണറ്റ്.  ടശീച്ചറനട  വകേ   എലദ്യാര്ക്കുശ  മേവിഠദ്യായവിയുണറ്റ്.  രദ്യാധ

പറഞ.  ആനകേനയദ്യാന്നറ്റ് മേവിണനന്നങവില അവള് മേദ്യാത്രമേദ്യാണറ്റ്.  ഇന്നറ്റ് നനനരനതവരദ്യാന് അവള്

സശഗശീത ടശീച്ചറനടയടുതറ്റ് നപദ്യായവി കേദ്യാരദശ പറഞ.  ടശീച്ചര് നചെദ്യാദവിച്ചു: “ആനട എനന്റെ നമേദ്യാള്കറ്റ്

ഇനന്നന്തദ്യാ  വവിനശഷശ”?  അവള്  പറഞ:  “എനവിക്കുശ  അച്ഛനുശ  ഇനന്നദ്യാന്നറ്റ്  അമനയ

കേദ്യാണണശ.  പവിനന്ന”...“പവിനന്ന”?  “പവിനന്ന  മുളനകേദ്യാവവില  നപദ്യാകേണശ”  എനന്റെ

അമയറ്റ് നകദ്യാതവിരവി  ഇഷറ്റ് ടദ്യാ  അവവിനട.  ഒടുവവില  അമ  ഇലദ്യാതദ്യായതുശ  അവവിനട

വച്ചുതനന്നയദ്യാ....ഓര്മകേളനട നനഞ്ഞെ കൂമദ്യാരശ അവളനട കേണവിലൂ നട ഒലവിച്ചവിറങ്ങവി. 

ഓര്മകേള്കറ്റ്  തണല  സശഗശീതമേദ്യാണറ്റ്.  മുള്പടര്പ്പുകേള് മേദ്യാറവി,അച്ഛനന്റെ കകേപവിടവിച്ചറ്റ്  അവള്

കുനകേയറവി. ഒര കേറത കേദ്യാര് പദ്യാഞനപദ്യായവി. മുളങദ്യാനവത്തുന്നതവിനു മുമറ്റ് പദ്യാറക്കൂടങ്ങളദ്യാണറ്റ്.

അവവിനട  നവിന്നറ്റ്  ഉറനക  ചെവിരവിച്ചദ്യാല  പ്രതവിധശനവി  നകേള്കദ്യാശ.  ഉറനക  അനമ  എന്നറ്റ്

വവിളവികദ്യാനദ്യാണറ്റ്  നതദ്യാന്നവിയതറ്റ്.  വവിളവിച്ചനപദ്യാള്  ആനരദ്യാ  മേറപടവി  നലകേവിയനപദ്യാനല.  അച്ഛന്

പറഞ.“അമയദ്യായവിരവിക്കുശ”.  മുളങദ്യാവവിനലതവിയനപദ്യാള് അച്ഛന് വശീണശ പറഞ:"നനവൂറന്ന

ഓര്മകേളവില നതളവിയുന്ന അമയുനട കേഥ."  പദ്യാലശ  കേടക്കുനമദ്യാള് അച്ഛനന്റെ കേദ്യാലവിനലനന്തദ്യാ

തടഞ.  ധദ്യാരയദ്യായവി,  ചുവന്നറ്റ്,ഒഴുകേദ്യാന്  തുടങ്ങവി.  ഒടുവവില  നവിറശ  കേറപദ്യായവി.  അവളദ്യാനകേ

പരവിഭ്രമേവിച്ചു.  അച്ഛനറ്റ് ചെലനമേവില.  വവിളവികറ്റ് മേറപടവിയവില.  ഒരവികല കൂടവി അവളനട ഉളളവിലൂനടയദ്യാ

കേറത  കേദ്യാര്  പദ്യാഞനപദ്യായവി.  കേറതവിരണ  മേഴയുശ  ഒപശ.  ക്രകൗരഭദ്യാവനതദ്യാനട  മേഴമുഖശ.

വശീടവിലദ്യാളകേള്  കൂടവി.  ചെവിതനയദ്യാരകദ്യാന്  നനരമേദ്യായവി.  പലര്ക്കുശ  സങടമേല,  സഹതദ്യാപമേദ്യാണറ്റ്

അവനളദ്യാടറ്റ്,  “  അവള്കവിനവിയദ്യാരദ്യാണുളളതറ്റ്  ”  “അവനളങ്ങനനയദ്യാ  ഒറയറ്റ് കറ്റ്  ”....എലദ്യാവരനട

മുഖത്തുശ   സഹതദ്യാപശ  നവിറഞ്ഞെ  നചെദ്യാദദങ്ങള്  .  എനവികറ്റ്  പറയണനമേനണദ്യായവിരന.

അ ടകവിയതറ്റ് ശരശീരമേദ്യാണറ്റ്. ആത്മദ്യാവദ്യാല, എനന്നവവിട്ടു നപദ്യാകുന്നവര്കറ്റ് കേഴവിയവില എന്നറ്റ്.



 നനവവില മേധുരമൂറന്ന ഓര്മകേള് ബദ്യാകവി പത്രമേദ്യായവി ഏലപവിച്ചവിട്ടുനണന്നറ്റ് അവനളദ്യാര്ത്തു:” 

നനവൂറന്ന ഓര്മകേള് മേണവില ബദ്യാകവിയദ്യാകേദ്യാനത തദ്യാനലദ്യാലവികദ്യാന് തദ്യാന് ജശീവവികണശ.

നനവൂറന്ന ഓര്മകേളവിനല കേരത്തുശ ബലവനമേടുതറ്റ് തദ്യാനവിനവിയദ്യാഓര്മകേളവിനലകറ്റ് തനന്ന മേറശ

മേദ്യാടണശ.  ആള്ക്കൂടതവിനവിടയവില  തനന്ന  നനദ്യാകവി,  പ്രതശീക്ഷനയദ്യാനട  ഒര  മുഖശ.  സശഗശീത

ടശീച്ചര്....  അച്ഛനന്റെ ചെവിതനയരവിഞ്ഞെ,  ആനളദ്യാഴവിഞ്ഞെ ആ വശീടവില ടശീച്ചര്  പടവിയവിറങ്ങദ്യാന്നനരശ

അവനളദ്യാന വവിളവിച്ചു “അമ നപദ്യാവദ്യാദ്യാ..”ടശീച്ചര് നചെദ്യാദവിച്ചു:“നപദ്യാരനന്നദ്യാ എനന്റെ കൂനട”. 



AUGUSTA ADA BYRON

(Computer Programmer)
                                                                     Manu K,9A

Lady  Byron  discouraged  her  daughter,
Augusta Ada (1815-1852) from becoming a poet like
her renegade father, 
Lord Byron, and made sure she learned mathematics
and science. The young woman became interested in
the  inventions  of  Charles  Babbage,  not  fully
appreciated  by  his  contemporaries  Ada  Byron
understood that Babbage's Analytical Engine- a steam
-driven mill programmed by punch cards, able to do
arithmetic-could  go  beyond  mere  mechanics  by
mimic  thought.  She  wrote  proposals  for  and
predictions of the machine's capabilities, including a
description  of  how  it  might  calculate  Bernoulli
numbers. For this, Ada (who marraying became the
Countess  of  Love  Lace)  is  known  as  the  first
computer programmer.



മമജ്ഞാബബൈല് ഫഫജ്ഞാണ് ഫകരളതവില്
                                                                                Ajaynath M 9 Attention:

1996  നസപശബര്  17 നദ്യാണറ്റ്  നകേരളതവില  ആദദനത നമേദ്യാകബല  സര്വവിസറ്റ്  ആരശഭവിച്ചതറ്റ്.

എറണദ്യാക്കുളശ  അവനദ സ്കുൂ  റവിജലന്റെറ്റ്  നഹദ്യാടലവില  നടന്ന  ചെടങ്ങവില  സദ്യാഹവിതദകദ്യാരന്  തകേഴവി

ശവിവശങരപവിളളയുശ  കവസറ്റ്  അഡറ്റ് മേവിറല  എശ.ആര്.ടണ്ഡനുശ  നമേദ്യാകബല  നഫദ്യാണവില

സശസദ്യാരവിച്ച ു നകേദ്യാണദ്യായവിരന ഉതറ്റ്ദറ്റ്ഘദ്യാടനശ.  എസറ്റ് നകേദ്യാനടല നസല ുലദ്യാര് സര്വശീസദ്യായവിരന

നകേരളതവിനല  ആദദനത  നസവനദദ്യാതദ്യാകള്.  നതദ്യാട്ടുപവിന്നദ്യാനല  ബവിപവിഎല  നമേദ്യാകബല

നസവനമേദ്യാനയതവി.  പവിന്നശീടറ്റ്  എസറ്റ് നകേദ്യാടലവിനന  നഎഡവിയ  നസല ുലദ്യാര്  ഏനറടുത്തു.

ബവിപവിഎലവിനന ഹച്ചുശ അതവിനന പവിന്നശീടറ്റ് നവദ്യാഡനഫദ്യാണുശ ഏനറടുത്തു. ഇകദ്യാലതറ്റ് പുറനതകറ്റ്

വവിളവികദ്യാന് ചെവിലവറ്റ് മേവിനവിറവിനറ്റ് 16 രപയദ്യായവിരന. 2002 ല ബവി എസറ്റ് എന് എലശ നമേദ്യാകബല

നസവനവമേദ്യായവി  നകേരളതവിനലതവി.  ഇന്കേമേവിങറ്റ്  നകേദ്യാളള്കറ്റ്  എട്ടു  രപനയങവിലശ

നകേദ്യാടുകണമേദ്യായവിരന.  2003 ല  ഇന്കേമേവിങറ്റ്  മുഴുവന്  സകൗജനദമേദ്യായനതദ്യാനട  നകേരളതവില

നമേദ്യാകബല  നഫദ്യാണ്  വവിപ്ലവതവിനറ്റ്  അരനങ്ങദ്യാരകവി.  നവിലവവില  3.32  നകേദ്യാടവി  നമേദ്യാകബല

കേളക്ഷന് സശസദ്യാനത്തുണദ്യായവിരന. 



മഴതന് മമൗനറും
                Sreelakshmi Raju V       K  10c

അടരന്ന വദ്യാക്കുകേളവില പടരന്ന വഴവികേളവില

കുളവിര്മതന് നറമേണശ തൂകേശീടുന.....

മേണ്പദ്യാത നതടവി നശീ അലയുന്ന നവളകേളവില

പുതുസറ്റ് പര്ശനമേങ്ങുനമേ പുലകേവിടുന....

ഇലനദ്യാമ്പുകേരവിനദ്യാമ്പുമേദ്യായറ്റ് സദദ്യാറവിയശീ

മേറഭൂമേവി കേപടമേദ്യായറ്റ് വവിങ്ങവിനവിലപ സ്കുൂ......
ഒര മേറ നവിഴലമേറ ചെദ്യാലവിച്ചവിവനരത്ര നദ്യാളദ്യായറ്റ്

മേദ്യാറവില പതുങ്ങവി നവിലപ സ്കുൂ.......
കേനല വഴവി പദ്യാദകേള് ഇടറന്ന നനരതറ്റ്

മേവിഴവികേളവില നവിറയുന ജശദ്യാലമേദ്യാത്രശ 
മേരവവിപ്പുമേദ്യായവി സര്വശ കേഴവിവതദ്യാ ഭൂമേവിയവില
മേണവില മേനസവിനതദ്യാ കേവര്ന്നനതദ്യാ മേദ്യാനവര്
തന് സവിരകേളവിനലദ്യാരനദ്യാമ്പു മുളയറ്റ് ക്കുവദ്യാന്

കേണവിനതദ്യാല ജന്മഭൂമേവിയുശ തലതദ്യാഴറ്റ് തവി വവിങ്ങശീടുന്ന സ്കുൂ
മേഴതന് മേകൗനനമേദ്യാ വര്ഷനമേഘസന്തുഷറ്റ് ടനമേദ്യാ

ഇരള്മൂടവി പദ്യാദതന് മേദ്യാറവവിയദ്യായവി.....
നവടവിയവിലയശീ നവിനവശ വരശ ജന്മതവിനലങവിലശ

ജന്മഭൂമേവി നവിന് ഉതറ്റ്കേര്ഷശ കേദ്യാണവിടുവദ്യാന്....! 



ബസൈബൈര് സുരക

                                                             Muhammed Mishal K.P.

ആധുനവികേ  നലദ്യാകേതറ്റ്  ഒഴവിച്ചുകൂടദ്യാനദ്യാവദ്യാത  ഒന്നദ്യാണറ്റ്  ഇന്റെര്നനറവിനന്റെ  ഉപനയദ്യാഗശ.

നലദ്യാകേതവിനന്റെ ഏതറ്റ്  നകേദ്യാണവില  നടക്കുന്ന കേദ്യാരദനതയുശ  നമുകറ്റ്  ഇതവിലൂനട  അറവിയദ്യാന്

സദ്യാധവിക്കുശ.  പഠനദ്യാവവിശദതവിനുശ  മേറ്റുളളവരമേദ്യായവി  ബനനപടദ്യാനുശ  ഇതവിനന  നദ്യാശ

ഉപനയദ്യാഗവിക്കുന.  വളനരയധവികേശ  ഉപകേദ്യാരപ്രതമേദ്യായ  ഇതറ്റ്  നമുക്കു  അത്ര  തനന്ന

നദദ്യാഷകേരമേദ്യായവി ഭവവിക്കുകേയുശ നചെയദ്യാശ.  നമ്മുനട സശകേദ്യാരദകേദ്യാരദങ്ങള് നദ്യാശ നഫദ്യാണവിലശ മേറ്റുശ

സൂക്ഷവിച്ചുവയറ്റ് കദ്യാറണറ്റ്.  കേമദ സ്കുൂ ടര്  വവിധകര്  ഇന്റെര്നനറവിനന്റെ  സഹദ്യായനതദ്യാനട  ഈ

സശകേദ്യാരദ  വവിവരങ്ങള്  നചെദ്യാര്തവിനയടുകദ്യാറണറ്റ്.  നസദ്യാഷദല  മേശീഡവിയയവിലൂനട  വദദ്യാജ

നപരകേളവില  പലനരയുശ  പറവിച്ചു  ആളകേള്  പണശ  തടവിനയടുകദ്യാറണറ്റ്.  ഇന്റെര്നനറവില
കേദ്യാണുന്ന  പല  നഗ്നനചെവിത്രങ്ങളശ   കേദ്യാര്ട്ടൂണുകേളശ  നമ്മുനട  ബുദ്ധവിയുനട  വവികേദ്യാസനത

തടയുകേയുശ നദ്യാശ  അതവിനലകറ്റ്  ആകേര്ഷവികനപടുകേയുശ നചെയ്യുന.  ഇന്റെര്നനററ്റ്  എത്രമേദ്യാത്രശ
ഉപകേദ്യാരവിയദ്യാനണനശ  അപകേടകേദ്യാരവിയദ്യാനണനശ  ഇതവിലൂനട  നമുകറ്റ്  മേനസവിലദ്യാകദ്യാന്

സദ്യാധവിക്കുശ. അതുനകേദ്യാണറ്റ് ഇന്റെര്നനററ്റ് സൂക്ഷവിച്ചറ്റ് ഉപനയദ്യാഗവിച്ചദ്യാല അതറ്റ് നമ്മുനട നദ്യാശതവിനു

കേദ്യാരണമേദ്യാനയകദ്യാശ.  അതവിനദ്യാല  ഇവയവില  നവിനശ  സുരക്ഷ  നനടുന്നതവിനറ്റ്  നദ്യാശ  ചെവില

സുരക്ഷദ്യാമേദ്യാര്ഗങ്ങള് സശശീകേരവിനകണതുണറ്റ്.

സുരകഡിതമറ്റോയഡി നസറ്റോഷഷ്യല പനറഡ വര്കഡിശഗഡിനുളള നഡിര്നദ്ദേശങ്ങള് 
• നവിങ്ങളനട വദകവിപരമേദ്യായ വവിവരങ്ങള് വദകവിപരമേദ്യായവി സുക്ഷവിക്കുകേ. 

• നവിങ്ങളനട നചെയ്യുകേ. മേറ്റുളളവര്കറ്റ് നവിങ്ങളനട മേദ്യാത്രശ കേദ്യാണദ്യാന് അവസരശ നലകുുകേ.

• നവിങ്ങളനട  സുഹൃത്തുകനള  അറവിയുകേ  എന്നതവില  മേദ്യാത്രശ  പുരങ്ങുകേ.  ഓണ്കലന്

സുഹൃത്തുകനള വവിശശസവികരതറ്റ്. സന്ദേര്ശനശ മേദ്യാത്രമേദ്യായവി ചുരങ്ങുകേ.

• നവിങ്ങള്കറ്റ് ഇഷമേവിലദ്യാത നപദ്യാസ്റ്റ ുകേള് കേദ്യാണദ്യാന് അതരശ നപദ്യാസ്റ്റ ുകേള് ലഭവിക്കുന്നതവിനുളള

അതൃപദ്യാതവി നവിങ്ങളനട സുഹൃതവിനനദ്യാടറ്റ് തുറന പറയുകേ.

• നവിങ്ങനള തവിരവിച്ചറവിയദ്യാന് കേഴവിയുശ വവിധതവിലളള നപദ്യാസ്റ്ററ്റ് നചെയദ്യാതവിരവിക്കുകേ.

• ശകവിയുളള പദ്യാസറ്റ് നവഡുകേള് ഉപനയദ്യാഗവിക്കുകേ അവ നവിങ്ങളനട സുഹ    ൃത്തുകള്കറ്റ് നഷയര്

നചെയദ്യാതവിരവിക്കുകേ.

• നവിങ്ങളനട സശകേദ്യാരദ നവിര്നദ്ദേശങ്ങള് സശകേദ്യാരദമേദ്യായവി വയറ്റ് ക്കുകേ.  ഒരവികല നപദ്യാസ്റ്ററ്റ് നചെയദ്യാല
അതറ്റ് പ്രസവിദ്ധമേദ്യാകുശ



                 

 VINTON CERF AND ROBERT KHAN
(Internet Inventors)

                                  Manu K 9A 

As a student at ULCA in the 1960s Vinton Cerf (b.1943)
employed the concept of packet switching to create the
communication  system  for  ARPANET,  allowing
Government and university research computers away to
talk to each other. In the early 1970s, electrical engineer
Robert Khan (b.1938) recruited Cerf to further government
work  at  the  information  Techniques  Program  office,
where Khan was working what was conceived of as a
“Network of Networks”. Together, they laid the foundation
for the internet, creating the TCP/IP that helped ensure
packets of  information were properly disassembled and
reassembled  in  the  correct  location.  Cerf  in  particular
pushed  for  public  access  to  the  internet,  helping  MCI
develop the first commercial e-mail service and working
with non-profits involved with information and internet
policy.



            കര്ണറ്റോടകയഡിനലക്കുളള എപന്റെ ആദഷ്യപത യറ്റോത........

 Athulya V.K 10 C

അരളവിനചെടവികേള്കവിടയവിലൂനട  മൂകേദ്യാശബവികേദ്യാ നദവവിനയ കേദ്യാണദ്യാനദ്യായവി  കേര്ണദ്യാടകേയവിനലകറ്റ്

ഞങ്ങള്  യദ്യാത്രയദ്യായവി.  ആയവിരകേണകവിനറ്റ്  വദ്യാഹനങ്ങകവിടയവിലൂനടയുശ  വയലരവികേവിലൂനടയുശ

ഞങ്ങള്  കേദ്യാറവില  യദ്യാത്രതുടര്ന.  ജനലരവികേവില  ഞദ്യാന്  ഇരപ്പുറപവിനച്ചങവിലശ  അച്ഛച്ചനന്റെ

മേടവിയവിലദ്യായവിരന.  ഇളശ കേദ്യാറവിനന്റെ തനലദ്യാടലവില കേണ ുകേള് നമേനല അടനഞ്ഞെങവിലശ ഞദ്യാന്

വളനര  ആനവശഭരവിയദ്യായവിരന.  തുടര്ന്നറ്റ്  വരന്ന  വഴവികേളവിനലയുശ  കേദ്യാഴറ്റ് ചെകേള്  വദതദസറ്റ് ത

മേദ്യായവിരന.  വയലരവികേവില നനറവിയവില കേ ുങ ുമേശ  നതദ്യാടതുനപദ്യാനലയുളള കേദ്യാകപ്പൂകള്,  പച്ച

വവിരവിച്ച നനലപദ്യാടശ,  കേതവിര് നകേദ്യാതവിപറക്കുന്ന പച്ച തതകേള്,  ചൂണയുമേദ്യായവി  നവിലക്കുന്ന

നകേദ്യാകവിന് കൂടങ്ങള്.  ഹദ്യാ.....എന്തുഭശഗവി  എന  പറഞനപദ്യായവി.  എനന്റെയുശ  അച്ഛച്ചനന്റെയുശ

സശസദ്യാരശ  കേദ്യാരണശ  ഞങ്ങള്  കേര്ണദ്യാടകേയവില  എതവിയതുനപദ്യാലശ  അറവിഞ്ഞെവില.

ഭക്ഷണതവിനുനവണവി നകേദ്യാതവിക്കുന്ന വയറകേള്കറ്റ് ആഹദ്യാരശ നലകേവി.  പവിനന്ന വവിശ്രമേവികദ്യാന്

മുറവിനയടുനതങവിലശ സമേയശ നപദ്യായതറവിഞ്ഞെവില.      

             പുലര്നച്ച, 

"കേകൗസലദ സുപ്രജ രദ്യാമേപൂര്വ സനദ പ്രവര്തനത"

എന്ന പദ്യാട്ടു നകേട്ടുണര്ന. കേ ുളവിച്ചു, പ്രഭദ്യാതഭക്ഷണശ കേഴവിച്ചറ്റ് ഞങ്ങള് നറദ്യാഡരവികേവിലൂനട നടന.

കേളവിപദ്യാടങ്ങള്,  ആഭരണങ്ങള് എന്നവിവ കേണ ഞദ്യാന് രസവിച്ചവിരവിനക മൂകേദ്യാശബവികേ നദവവിയുനട

ഒര കേഥ അച്ഛച്ചന് പറഞ തന.

നകേരളതവിനലകറ്റ്  നദവവി  വരനമദ്യാള്  ശങരദ്യാചെദ്യാരദനരദ്യാടറ്റ്   ഒര  കേദ്യാരദശ  പറഞ.  തദ്യാന്

എനപദ്യാള്  തവിരവിഞനനദ്യാക്കുന  അവവിനട  ഞദ്യാന്  അനപദ്യാള്  യദ്യാത്ര  അവസദ്യാനവിപവിക്കുശ.

അങ്ങനന നദവവി സകൗപര്ണവികേയവില കേദ്യാല കേഴുകേവിയവിരവിനക കേദ്യാലവിനല നകേദ്യാല ുസറ്റ്



 അഴവിച്ചുമേദ്യാറവി.  അന  ദൂനര  എതവിയ  ശങരദ്യാചെദ്യാരദര്  തവിരവിഞ  നനദ്യാകവിയനപദ്യാള്  നദവവി

നകേദ്യാല സ്കുൂരവില യദ്യാത്ര അവസദ്യാനവിപവിച്ച ു.  ഇനതലദ്യാശ നകേടനപദ്യാള് വളനര ആനവശമേദ്യായവി ഞദ്യാന്

നവഗശ നടന. അങ്ങനന ഞങ്ങള് നദവവിയുനട അരവികേവിനലതവി. സങടങ്ങളശ സനന്തദ്യാഷങ്ങളശ

എലദ്യാശ  പറഞ  ഞങ്ങള്  ആ  തവിരകവിലൂനട  നദവവിനയ  കേണ.  ഞദ്യാന്  അച്ഛനന്റെ

നതദ്യാളവിലദ്യായവിരന്നതവിനദ്യാല  എനവികറ്റ്  തവിരനകദ്യാനശ  അനുഭവനപടവില.  സശര്ണശ

നകേദ്യാണപൂശവിയ രഥശ കേണനപദ്യാള് അത്ഭുതശ നതദ്യാന്നവി.  പവിനന്ന കുടജദ്യാദവി എന്ന മേലമുകേളവില

നചെന്നനപദ്യാള് പലതരശ  കേവിളവിനദ്യാദങ്ങള് അവദകമേദ്യായവി  അന്തരശീക്ഷതവിലലവിഞ.  പ്രകൃതവി,

ഞങ്ങനള വശശീകേരവിച്ചുനകേദ്യാണവിരവിക്കുന.  പവിനന്ന  കേദ്യാഴറ്റ് ചെകേളനട  നലദ്യാകേതറ്റ്  നവിന്നറ്റ്  ഞങ്ങള്

യദ്യാത്രയദ്യായവി.  ഇനവിയുശ  നദവവിനയ  കേദ്യാണനമേന്ന  ആഗ്രഹനതദ്യാടറ്റ്കൂടവി  ഞങ്ങള്

പറശവിനവികദ്യാടവവിനല മുതപനന കേദ്യാണദ്യാന് നപദ്യായവി. അവവിനട നവിന്നറ്റ്  ഞങ്ങള് നവഗശ തനന്ന

പുറനപട്ടു. പനക്ഷ ഞങ്ങള് കേദ്യാണദ്യാന് നകേദ്യാതവിച്ചതറ്റ് വവിസറ്റ് മേയ 

പദ്യാര്കദ്യാനണങവിലശ  അവവിനട  നവിന്നറ്റ്  കേദ്യാറവിനന്റെ  നവഗതകൂടവി  അങ്ങനന  ഇരടവിനുമുമറ്റ്

വശീടവിനലതണനമേനശ അച്ഛച്ചന് പറഞ. വശീടവിനലതവി. അങ്ങനന പവിനറന്നറ്റ് നഡദ്യാകറ്റ്ടനറ  

കേദ്യാണവിച്ചു.  പക്ഷ  സഹവികദ്യാന്  കേഴവിയദ്യാത  നവദനയവില  പവിടഞനകേദ്യാണവിരന്ന  അച്ചന്

ആഴ്ചകേള്കകേശ ഞങ്ങളനട കുടുശബതവില നവിന്നറ്റ്  യദ്യാത്രയദ്യായവി.  ഒരവികലശ മേറകദ്യാത ഈ

കേര്ണദ്യാടകേ  യദ്യാത്ര  ഞങ്ങനള  ഒറനപടലവിനലയയച്ചു.  കേഥകേളനട  ഈ  രദ്യാജകുമേദ്യാരന്  ആരശ

കേദ്യാണദ്യാനത ഒരവികലശ മേടങ്ങവിവരദ്യാന് കേഴവിയദ്യാനത  അങ്ങറ്റ് ദൂനര യദ്യാത്രയദ്യായവി.

                                            ............................................................

                                 



                                    

                                                               പപറ്റോജകഡ റഡിനപറ്റോര്ട്ടഡ                                      
 Aadhil M.K

“ അഞദ്യാശ ക്ലദ്യാസറ്റ് വവിദദദ്യാര്തവികേളനട ഇടയവില നറദ്യാഡറ്റ് സുരക്ഷദ്യാ ക്രമേങ്ങനളക്കുറവിച്ചുള്ള 
അവനബദ്യാധശ “
                                                                                                                           
                                                                                                                           

ആമുഖശ

•    ഇന്തദയവിനല മേററ്റ് സശസദ്യാനങ്ങനള അനപക്ഷവിച്ചുനനദ്യാക്കുനമദ്യാള് നമ്മുനട നകേരളശ വളനര 
വവിഭവിന്നമേദ്യാണറ്റ്.

• സദ്യാക്ഷരത, സശീ വവിദദദ്യാഭദദ്യാസശ, തദ്യാഴ്ന്ന ശവിശു മേരണനവിരകറ്റ് എന്നശീ വവിഷയങ്ങളവില നമ്മുനട 
നകേരളശ വവികേസവിത രദ്യാജദങ്ങള്നകദ്യാപശ നവിലക്കുന.

എന്നദ്യാല  ഇതരതവിലള്ള  പുനരദ്യാഗതവിനകദ്യാപശ  തനന്ന  മേറ്റു  ചെവില
അപകേടനമേഖലകേളവിലശ നകേരളശ ഈയവിനടയദ്യായവി മുനന്നറവിനകദ്യാണവിരവിക്കുകേയദ്യാണറ്റ്.

അതവിനനദ്യാരദദ്യാഹരണമേദ്യാണറ്റ്, വര്ദ്ധവിച്ചുവരന്ന നറദ്യാഡപകേടങ്ങളശ അനതത്തുടര്നള്ള
മേരണ നവിരക്കുകേളശ.

                                                                                                                           
                           (News paper cuttings -photo from youtube or google)
                                                                                                                           

അനുദവിനശ  നറദ്യാഡപകേടമേരണങ്ങനളക്കുറവിച്ചുള്ള  വദ്യാര്തകേള്  നമള്
പത്രമേദ്യാധദമേങ്ങളവിലൂനട അറവിയുന.

കസകവിള്  യദ്യാത്രവികേര്,  കുടവികേള്,  മുതവിര്ന്നവര്  എന്നവിവനരദ്യാനകതനന്ന  ഈ
വര്ദ്ധവിച്ചുവരന്ന നറദ്യാഡപകേടമേരണങ്ങള്കറ്റ് ഇരകേളദ്യാകുന.  അനത നപദ്യാനലതനന്ന സ്കൂള്
കുടവികേളടകമുള്ള  കേദ്യാലനടകദ്യാരശ  ദവിനശപ്രതവി  നറദ്യാഡപകേടങ്ങളവില  നപടുനണറ്റ്.
കസകവിളപകേടങ്ങള്  12  വയസവിനറ്റ്  തദ്യാനഴയുള്ള  കുടവികേളവിലദ്യാണറ്റ്  അധവികേവശ
കേദ്യാണനപടുന്നതറ്റ്.

                                                                                                                         

ചഡില സഡിതഡിവഡിവരകണക്കുകള്

ഇന്തദയവിനല കേണക്കുകേള് പരവിനശദ്യാധവിക്കുനമദ്യാള്,

• ഓനരദ്യാ 4 മേവിനുടവിലശ ഒര മേരണശ നറദ്യാഡപകേടങ്ങളവിലൂനട നടക്കുന.

• ഇരചെക്രവദ്യാഹനശ ഓടവിക്കുന്നവരവില 25% വശ ദവിവസവശ മേരവിക്കുന.

• 14 വയസവിനു തദ്യാനഴയുള്ള 20 കുടവികേള് ഓനരദ്യാ ദവിവസവശ മേരവിക്കുനണറ്റ്.

• ചുരകവിപറഞ്ഞെദ്യാല കേണക്കുകേള് കേദ്യാണവിക്കുന്നതറ്റ് ഇന്തദയവിലദ്യാകേമേദ്യാനശ 1214 
നറദ്യാഡപകേടങ്ങള് നടക്കുനനണന്നദ്യാണറ്റ്.



ഈ പപറ്റോജകഡിപന്റെ ആവശഷ്യകത        

നമ്മുനട  രദ്യാജദതറ്റ്  വളനര  കൃതദവശ  കേര്കശവമേദ്യായ  നറദ്യാഡറ്റ്  ടദ്യാഫവികേറ്റ്  നവിയമേങ്ങള്
നവിലനവിലക്കുനണറ്റ്.  മുതവിര്ന്നവരശ  കുടവികേളശ  എലദ്യാശ  ഈ  നറദ്യാഡറ്റ്  സുരക്ഷദ്യാ
ക്രമേങ്ങനളക്കുറവിച്ചുശ അറവിഞ്ഞെവിരവിനകണതറ്റ് അതദദ്യാവശദമേദ്യാണറ്റ്.
                                                                                                                        

   ഞദ്യാന് ആമുഖതവില സൂചെവിപവിച്ചുനപദ്യാനല നമ്മുനട നദ്യാടവില  സ്കൂള് കുടവികേളനട ഇടയവില
കേണവരന്ന നറദ്യാഡപകേടങ്ങള് എന്തുനകേദ്യാണദ്യാണറ്റ് വര്ദ്ധവിച്ചുവരന്നതറ്റ്  ???       

• പല  കുടവികേളശ  യു.പവി.  സ്കൂളവിനലകറ്റ്  പ്രനവശവിക്കുന്നതവിനനദ്യാനടദ്യാപശ  സശതന്ത്രമേദ്യായവി
മുതവിര്ന്നവര് കൂനടയവിലദ്യാനത തനന്ന യദ്യാത്ര നചെയദ്യാന് തുടങ്ങുന. എന്നദ്യാല നറദ്യാഡറ്റ് സുരക്ഷദ്യാ
ക്രമേങ്ങനളക്കുറവിച്ചറ്റ്  ഈ  കുടവികേള്കറ്റ്  കൃതദമേദ്യായ  അറവിവനണദ്യാ  എന്നറ്റ്  പലനപദ്യാഴുശ
മേദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകനളദ്യാ മേറ്റുള്ളവനരദ്യാ ചെവിന്തവികദ്യാറവിനലനള്ളതദ്യാണറ്റ് സതദശ.

                                                                                                                         

നറദ്യാഡറ്റ്  സുരക്ഷദ്യാ  നവിയമേങ്ങള്  വളനര  നചെറവിയ  വയസവിലതനന്ന  പഠവിനകണതറ്റ്
അതദദ്യാവശദമേദ്യാണറ്റ്.  കുടവികേളശ  മുതവിര്ന്നവരശ  അലപശ  ശ്രദ്ധ  പുലര്തവിയദ്യാല  കുടവികേള്
അപകേടങ്ങളവിലനപടുന്ന സശഭവങ്ങള് ഒര പരവിധവി വനര ഒഴവിവദ്യാകദ്യാശ.

                                                                                                                         
ഒര  സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്  നപദ്യാലശീസറ്റ്  നകേഡററ്റ്  എന്ന  നവിലയവില  ചെവിന്തവിച്ചനപദ്യാള്  ഈനയദ്യാര
വവിഷയതവില ഒര നചെറവിയ നപ്രദ്യാജകറ്റ് നചെനയണതറ്റ് ഒര വലവിയ ആവശദമേദ്യായവി എനവികറ്റ്
അനുഭവനപട്ടു.

                                                                                                                          
ലകഷ്യശ  

                       അ ഞദ്യാശ ക്ലദ്യാസവില പഠവിക്കുന്ന വവിദദദ്യാര്തവി ഇടയവില നറദ്യാഡറ്റ്
സുരക്ഷനയപറവിയുള്ള  അറവിവറ്റ്  പരവിനശദ്യാധവികദ്യാനുശ,  അതവിനനത്തുടര്ന്നറ്റ്  അവര്കറ്റ്  ഈ
വവിഷയതവില ഒര ക്ലദ്യാസറ്റ് നകേദ്യാടുക്കുകേനയനമുള്ളതദ്യായവിരന ഈ നപ്രദ്യാജകവിനന്റെ ലക്ഷദശ.

പപങ്കെടുതവര്  
            

അഞദ്യാശ  ക്ലദ്യാസവില  പഠവിക്കുന്ന  പതറ്റ്  കുടവികേള്  (അഞറ്റ്  ആണ്കുടവികേളശ  അഞറ്റ്
നപണ്കുടവികേളശ).  ഇവര്  അഞദ്യാശ  ക്ലദ്യാസറ്റ്  വവിവവിധ  ഡവിവവിഷനുകേളവിനല  ജദ്യാഗ്രതദ്യാ
മേന്ത്രവിമേദ്യാരദ്യായവിരന.
നപ്രദ്യാജകറ്റ് നചെദ്യാദദദ്യാവലവി

ടദ്യാഫവികേറ്റ് നപദ്യാലശീസുമേദ്യായവി നടതവിയ ചെര്ച്ചയവിലൂനട, നറദ്യാഡറ്റ് സുരക്ഷദ്യാ നവിയമേങ്ങനളക്കുറവിച്ചുള്ള
അറവിവറ്റ് പരവിനശദ്യാധവിക്കുന്നതവിനദ്യായവി തയദ്യാറദ്യാകവിയ നചെദ്യാദദദ്യാവലവി. ഈ നചെദ്യാദദദ്യാവലവിയവില 15 
നചെദ്യാദദങ്ങള് ഉള്നപടുതവിയവിരവിക്കുന.
(ശരവിയുതരശ അടകശ 4 ഓപറ്റ്ഷന് നകേദ്യാടുത്തു. ശരവിയുതരതവിനറ്റ് 1 മേദ്യാര്കറ്റ് നലകേവി.)



പപറ്റോജകഡ പചയ്ത വഡിധശ           
 ആദദമേദ്യായവി നപ്രദ്യാജകറ്റ് നചെയ്യുവദ്യാനുള്ള അനുവദ്യാദശ സ്കൂള് നഹഡറ്റ് മേവിസ്ട്രസവില നവിനശ ക്ലദ്യാസറ്റ്

ടശീച്ചറവില  നവിനശ  നനടവി.  തുടര്ന്നറ്റ്  അഞദ്യാശ  ക്ലദ്യാസറ്റ്  വവിവവിധ  ഡവിവവിഷനുകേളവിനല  ക്ലദ്യാസറ്റ്
ടശീച്ചനറദ്യാടറ്റ്  നപ്രദ്യാജകവിനനക്കുറവിച്ചറ്റ്  സശസദ്യാരവിച്ചറ്റ്,  കുടവികേനള  അവരനട  ഫശീ  പവിരശീയഡവില
വവിട്ടുതരദ്യാന് അനുവദ്യാദശ വദ്യാങ്ങവി.
ഒനകദ്യാബര്  24  ,  25  തശീയതവികേളവിലദ്യായവി  അഞദ്യാശ  ക്ലദ്യാസവിനല  തവിരനഞ്ഞെടുത  പതറ്റ്
കുടവികേള്കറ്റ്  നറദ്യാഡറ്റ്  സുരക്ഷദ്യാ  ക്രമേങ്ങനളക്കുറവിച്ചുള്ള  അറവിവറ്റ്  പരവിനശദ്യാധവിക്കുന്നതവിനദ്യായവി
തയദ്യാറദ്യാകവിയ  നചെദ്യാദദദ്യാവലവി  നകേദ്യാടുത്തു.  ശരവിയുതരശ  അടകശ  4  ഓപറ്റ്ഷനുകേളള്ള  15
നചെദ്യാദദങ്ങള്കറ്റ് അവര്കറ്റ്  ശരവിയദ്യാനണന്നറ്റ് നതദ്യാനന്ന ഓപറ്റ്ഷനു നനനര ശരവി  അടയദ്യാളശ
നരഖനപടുതദ്യാനുള്ള നവിര്നദ്ദേശശ നലകേവി. 30 മേവിനുടവിനറ്റ് നശഷശ നചെദ്യാദദദ്യാവലവി തവിരവിച്ചുവദ്യാങ്ങവി.
പവിനറ ദവിവസശ ഇനത കുടവികേളള്ള അവരനട നസദ്യാര് വവിവരങ്ങള് അറവിയവിക്കുകേയുശ, അവര്കറ്റ്
ഈ വവിഷയതവില ഒര നചെറവിയ ക്ലദ്യാസറ്റ് നകേദ്യാടുക്കുകേയുശ നചെയ്തു. 
ക്ലദ്യാസവില എലദ്യാ  നചെദ്യാദദങ്ങളനട  ശരവിയുതരങ്ങനളക്കുറവിച്ചുശ  ചെര്ച്ച നചെയവിരന.  കൂടദ്യാനത,
ടദ്യാഫവികേറ്റ്  നപദ്യാലശീസവിലനവിനശ ലഭവിച്ച വവിലനയറവിയ നവിര്നദ്ദേശങ്ങളശ കുടവികേള്കറ്റ് പകേര്ന
നലകേവി.  ഒര  നപദ്യാസ്റ്റര്  പ്രദര്ശനവശ  ഇനതദ്യാനടദ്യാപശ  നടത്തുകേയുണദ്യായവി.  കുടവികേനളലദ്യാശ
തനന്ന വളനര ഉതദ്യാഹനതദ്യാനടയദ്യാണറ്റ് നപ്രദ്യാജകവില പനങടുതതറ്റ്.

                                                                                                                         

        പഠനഫെലശ
നപ്രദ്യാജകവില  പനങടുത  കുടവികേളവില  മേവികവര്ക്കുശ  നറദ്യാഡറ്റ്  സുരക്ഷദ്യാ  ക്രമേങ്ങനളക്കുറവിച്ചറ്റ്

വദകമേദ്യായ ധദ്യാരണ ഉണദ്യായവിരന്നവില. 15  നചെദ്യാദദങ്ങളവില ആര്ക്കുശ തനന്ന മുഴുവന് മേദ്യാര്ക്കുശ
ലഭവിച്ചവില. ഇവരനട ശരദ്യാശരവി മേദ്യാര്കറ്റ് 7 ആയവിരന.

                                                                                                                 
ഉപസശഹറ്റോരശ 

ഇന്ഫര്നമേഷന് നടനകദ്യാളജവിയുനട വവിവവിധ സദ്യാധദതകേള് ഉപനയദ്യാഗനപടുതവിനകദ്യാണറ്റ് ഈ
നചെറവിയ  നപ്രദ്യാജകറ്റ്  ഇവവിനട  അവതരവിപവികദ്യാന്  കേഴവിഞ്ഞെതവില  എനവികറ്റ്  സനന്തദ്യാഷമുണറ്റ്.
നറദ്യാഡറ്റ്  സുരക്ഷദ്യാ  ക്രമേങ്ങനളക്കുറവിച്ചറ്റ്  നചെറവിയ  കുടവികേനള  പഠവിപവിനകണതവിനന്റെ
ആവശദകേതയുശ, അതവിനറ്റ് മേറ്റുള്ളവനരക്കൂനട നപ്രരവിപവിനകണതവിനന്റെ ആവശദകേതനയക്കുറവിച്ചുശ
എനവികറ്റ് പൂര്ണനബദ്യാധദശ ഉണദ്യായവി. മേദ്യാത്രമേല, എനന്റെ ജൂനവിയര് സ്റ്റുഡന്റെറ്റ്സവിനന പഠവിപവികദ്യാന്
കേഴവിഞ്ഞെതവില എനവികറ്റ് അതവിയദ്യായ സനന്തദ്യാഷവശ നതദ്യാന്നവി.

ഈ  നപ്രദ്യാജകറ്റ്  നചെയദ്യാന്  എനവികറ്റ്  അനുവദ്യാദശ  തരകേയുശ  അതവിനു  നവണ  സഹദ്യായ
സഹകേരണങ്ങള് നചെയ്തുതന്ന എലദ്യാവര്ക്കുശ നന്ദേവി അറവിയവിക്കുന.
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നവഫകരളകം സൃഷഷ ടവികജ്ഞാകം 

നകേരളശ  എന്നറ്റ്  നകേള്ക്കുമദ്യാള്  തനന്ന  നമുകറ്റ്  പ്രകൃതവി  ഭശഗവിനയക്കുറവിച്ചുളള

ഓര്മയദ്യാണറ്റ്  നലകുന്നതറ്റ്.  എന്നദ്യാല  കുറച്ചു മേദ്യാസങ്ങള്ക്കുമുമറ്റ്  നകേരളതവിനന്റെ ദയനശീയ

അവസകേദ്യാണദ്യാന്  നദ്യാശ  നഞടവിതരവിച്ചു  നപദ്യാകുന.  ഇത്രയുശ  വലവിനയദ്യാര  ദുരന്തശ  നദ്യാശ

അഭശീമുഖവിരവിച്ചവിടവില.  ആളകേളനട ദയനശീയ അവസകേണറ്റ് വവിഷമേവിച്ചു നപദ്യാകുന.  ഏനതദ്യാര

രദ്യാജദനതദ്യാ  സശസദ്യാനനതദ്യാ  നചെന്നദ്യാല  മുന്നപനക  എന്തനയദ്യാ  ആളകേള്

നകേരളനതക്കുറവിച്ചറ്റ്  പുകേഴറ്റ് ത്തുമേദ്യായവിരന.വളനര  സുന്ദേരമേദ്യായ  ഒര  നദ്യാടദ്യാണറ്റ്  നകേരളശ.

കേ ുനകേള്  നവിറഞനവിലക്കുന്ന  വവിശദ്യാലമേദ്യായ  വയനലലകേളശ,  എവവിനട

തവിരഞനനദ്യാകവിയദ്യാളശ  വൃക്ഷങ്ങളശ,  പക്ഷവികേളശ,  മേ ൃഗങ്ങളശ,  സുഗനശ  പരത്തുന്നതുശ

പലവര്ണങ്ങളവിലശ  തല  ഉയര്തവി  നവിലക്കുന്ന  പൂകളശ  എലദ്യാശ  നകേദ്യാണശ

നവിറഞനവിലക്കുകേയദ്യാണറ്റ്  നകേരളശ.  ഇകദ്യാലതറ്റ്  നകേരളതവിനന്റെ  അവസ.......നഹദ്യാ

ആനലദ്യാചെവികദ്യാന് നപദ്യാലശ പറ ുന്നവില.  വയലകേള് നവികേതവി,  കേ ുനകേള് ഇടവിച്ചറ്റ്,  വൃക്ഷങ്ങള്

നവടവിമുറവിച്ചറ്റ്,  ജലദ്യാശയങ്ങള്  മേലവിനമേദ്യാക്കുശ  അങ്ങനന  എനന്തലദ്യാശ  നദദ്യാഹങ്ങളദ്യാണു  നദ്യാശ

പ്രകൃതവിക്കുനമേല ഏലപവിക്കുന്നതറ്റ്.  ഓനരദ്യാ നതററ്റ് നചെയ ുനമദ്യാഴുശ നമ്മുനട അമനയനപദ്യാനല

ക്ഷമേവിക്കുകേയദ്യാണറ്റ്  പ്രകൃതവി.  കുടവികേള്  എന്തുനചെയറ്റ് തദ്യാലശ  അമമേദ്യാര്  ക്ഷമേവിക്കുശ.

അതുനപദ്യാനലയദ്യാണറ്റ് പ്രകൃതവിയുശ.  പ്രകൃതവിനയ അമനയനപദ്യാനലയദ്യാണറ്റ് നദ്യാശ കേദ്യാനണണതറ്റ്.

നമ്മുനട  മേദ്യാതദ്യാപവിതദ്യാകള്  നമുകറ്റ്  നവണ  എലദ്യാ  സകൗകേരദങ്ങളശ  ഒരകവിതരന.

അതുനപദ്യാനലയദ്യാണറ്റ്  പ്രകൃതവി  ഒര  മേനുഷദനറ്റ്  ആവശദമുളളനതലദ്യാശ  പ്രകൃതവിയവില  നവിന്നറ്റ്

ലഭവിക്കുശ.  അതറ്റ് നമള് തനന്നയദ്യാണറ്റ് നവിനഷധവിക്കുന്നതറ്റ്.  ആദദനമേദ്യാനക പ്രകൃതവി നനമദ്യാ ടറ്റ്

ക്ഷമേവിച്ചവിരവിക്കുന.  എന്നദ്യാല  അതവിനന  ഉപദവവിച്ചറ്റ്  ഒര  പരവിധവിയവിനലതവിയനപദ്യാള്  ആ

പ്രകൃതവികറ്റ്  തദ്യാങ്ങദ്യാന്  പറവിയവില.  ആതദ്യാണറ്റ്  നദ്യാശ  മുനന്നകണ  പ്രളയശ.  എത്ര  എത്ര

ആളകേള് അതവില മേരണമേടവിഞ. വശീടുകേള് നഷറ്റ് ടനപട്ടു. പ്രകൃതവി നകേദ്യാപശ നകേദ്യാണറ്റ് ജശലവിച്ചു

നവിലക്കുകേയദ്യാണറ്റ്. നമുനകദ്യാര മുന്നദ്യാറശീപദ്യാണറ്റ് പ്രളയശ. 



ഇനവി മുതനലങവിലശ നമുകറ്റ്  പ്രകൃതവിനയ സറ്റ് നനഹവിച്ചു തുടങ്ങദ്യാശ.  ഇതുനപദ്യാനലദ്യാര

പ്രളയശ  വന്നതറ്റ്  ഞദ്യാന്  ഇതുവനരയദ്യായവിട്ടുശ  നകേടവി ല.  എന്നദ്യാല  ഈ  പ്രളയതവില  വന്ന

നദ്യാഷനഷറ്റ് ടങ്ങള് വളനര വലതദ്യാണറ്റ്. നകേടവിപടുത്തുണദ്യാകവിയ എലദ്യാശ നഷറ്റ് ടനപട്ടു. ജനങ്ങള്

സങടതവിലദ്യായവിരന.  എങവിലശ  ഇനതദ്യാനക  ഉണദ്യായവിട്ടുശ  നദ്യാശ  അതവിനനനയദ്യാനക

മേറവികടക്കുന.  എലദ്യാവരശ ഒരുനപദ്യാനല നനമ സഹദ്യായവിച്ചു.  മേറ്റു സശസദ്യാനകദ്യാരശ,  മേറ്റു

രദ്യാജദകദ്യാരശ നനമ ഒനടനറ സഹദ്യായവിച്ചു.    എലദ്യാവര്ക്കുശ ഞദ്യാന് നന്ദേവി അറവിയവിക്കുന.

നവനകേരളശ സൃഷറ്റ് ടവികദ്യാനദ്യാണറ്റ് നദ്യാശ ഓനരദ്യാരതരശ ശ്രമേവിച്ചുനകേദ്യാണവിരവിക്കുന്നതറ്റ്. പല പല

രശീതശീകേളവിലൂനടയദ്യാണറ്റ്  പണശ  സശരപവിക്കുന.  ഇനവിനയങവിലശ  പ്രകൃതവിനയ

നവദനവിപവികദ്യാതവിരവിക്കുകേ. എലദ്യാവനരയുശ സറ്റ് നനഹവിക്കുകേ. 

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



കുറുകനു പറഡിയ പറഡ

പണഡ  പണഡ  ഒരു  കറ്റോട്ടഡില

ബുദഡിമറ്റോപനനഡ  തറ്റോന്  കരുതുന  ഒരു

കറുകന് ഉണറ്റോയഡിരുന.  ഒരു ദഡിവസശ

ആ കുറുകന് ഭകണശ ഒനശ കഡിട്ടറ്റോപത

വഡിശനഡ  വലഞഡ  നടക്കുകയറ്റോയഡിരുന.

എത  അനനന്വേഷഡിചഡിടശ  കുറുകനഡ

ഭകണശ  ഒനശ  കഡിട്ടഡിയഡില.  അങ്ങപന

അവന്  ഭകണതഡിനറ്റോയഡി  കറ്റോടഡ  വഡിട്ടഡ

ഗറ്റോമങ്ങളഡിനലയഡ യറ്റോതയറ്റോയഡി.  നടനഡ നടനഡ കുറുകന് രരറ്റോമതഡിപലതഡി.  കുറുകന് അവഡിപട നഡിനഡ ചുറശ

നനറ്റോകഡി  കണ.അനപറ്റോഴറ്റോണഡ  കുറുഉകപന്റെ കണഡില ഒരു നകറ്റോഴഡിക്കൂടഡ  കണ.  കുറുകന് നകറ്റോഴഡിക്കൂടഡിപന്റെ

അടുനതയകഡ  ഓടഡിചറ്റോടഡിനപറ്റോയഡി.  നകറ്റോഴഡിക്കൂടഡിപന്റെ  അരഡികഡില  പയതഡിയ  കുറുകന്

സനനറ്റോഷവറ്റോനറ്റോയഡി.നകറ്റോഴഡിക്കൂ ട്ടഡില  തടഡിച്ചുരുണ  ഒരു  പൂവന്  നകറ്റോഴഡി.  പൂവന്  നകറ്റോഴഡി.  ഈ നകറ്റോഴഡിപയ

പഡിടഡിചഡപകറ്റോണനപറ്റോയഡി  നവവഡിചഡ  കഴഡികറ്റോശ എന കരുതഡി   നകറ്റോഴഡിപയ പഡിടഡിചഡ  ചറ്റോകഡിലറ്റോകഡി കുറുകന്

കറ്റോട്ടഡിനലയഡ  യറ്റോതയറ്റോയഡി.  തറ്റോന്  ചുമക്കുന  നകറ്റോഴഡിയുപട  ഭറ്റോരശ  തപന  ഏപറ  കനീണഡതനറ്റോകഡി.

യറ്റോതയഡിടയഡില  കുറുകന്  ഒരു  വലഡിയ  മരശ  കണ..  നകറ്റോഴഡിപയ  ചുമനഡ  കനീണഡിതനറ്റോയതറ്റോന്   ഒന

വഡിശ്രമഡികറ്റോശ എനഡ കരുതഡി  കയഡില ഇരുന ചറ്റോകഡ നഡിലതഡ വചഡ  കുറുകന് മരച്ചുവട്ടഡില  വഡിശ്രമഡിച്ചു ..

ഇപതലറ്റോശ  കണഡ  മരതഡിപന്റെ മുകളഡില ഇരഡിക്കുന കുരങ്ങനഡ  ഒരു സൂതശ നതറ്റോനഡി .  മരതഡിന് നഡിനശ

തറ്റോനഴയഡ  ഇറങ്ങഡി  ആ  ചറ്റോകഡ  തുറനനനറ്റോകഡി.  ചറ്റോകഡ  തുറന  നനറ്റോകഡിയ  കുരങ്ങന്  അത്ഭുതപപട

നപറ്റോയഡി..ഒരു  തടഡിച്ചുരുണ  പൂവന്  നകറ്റോഴഡി..പപപട്ടപനറ്റോരു  കുരങ്ങന്  ചറ്റോകഡിപല  നകറ്റോഴഡിപയ  പുറത്തുവഡിട്ടഡ

ചറ്റോകഡില  ഭറ്റോരമുള്ള  പറ്റോറകലഡ  എടുതഡിട.  കനീണപമലറ്റോശ  തനീര്തഡ  കുറുകന്  തന്റെ  ചറ്റോക്കുമറ്റോയഡി

യറ്റോതയറ്റോയഡി.നടനഡ  നടനഡ  കുറകന്  ഗുഹയഡില  എതഡി.  ഗുഹയഡില  എതഡിയനപറ്റോള്  നകറ്റോഴഡിപയ

തഡിനറ്റോനുള്ള കുറകപന്റെ പൂതഡി  ഇരട്ടഡിച്ചു.  പപട്ടന തപന കുറുകന് നകഴഡിപയ നവവഡികറ്റോനുള്ള കലവശ

വഡിറകുശ  എലറ്റോശ തയറ്റോററ്റോകഡി.  ചറ്റോകഡ തുറനഡ കലതഡിലഡിട..  നഠറ്റോ...........ഭറ്റോരമുള്ള പറ്റോറകലഡ വനീണഡ  കലശ

ഉടഞ.  ഇതു കണ കുറുകനഡ നദഷഷ്യവശ സങ്കെടവശ വന.  വഡിശപടകറ്റോന് സറ്റോധഡികറ്റോതതഡില  കുറുകനഡ

വഡിഷമമറ്റോയഡി.  തപന്റെ  ജനീവന്  നഡിലനഡിര്തറ്റോന്  നവണഡി  മപററ്റോരു  ജനീവന്  വലഡിയറ്റോടറ്റോനകണഡി  വനതഡില

കദവതഡിപന്റെ ശഡികയറ്റോയഡി അതു കണ. കുറുകപന്റെ ഈ ഗുണപറ്റോഠശ എലറ്റോവര്ക്കുശ ഒരു പറ്റോഠമറ്റോകപട്ട. 



IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

                                                                                                        Jeljith.c k

                                                                                                     HST- English

Developing  communicative  Competence  in  children  is  really  influential  in  the

contemporary  scenario.  In  this  hyper  documented  world  everything  is  easily

accessible to children. In fact they are consciously or unconsciously knitted around a

large and lengthiest web of knowledge. Immeasurable quantity of data alone can’t

make one fit for this swiftly gliding world. Even if you possess 1000 well written

books of renowned writers across the world, you may not be able to be a‘man of

Wisdom’ unless  you  share  it  with  others.  What  is  the  point  to  say  that  I  know

everything under the sun but fail to express?In this crucial juncture it is important to

think about the need of nurturing Communicative Competence among students.

            Adept at using right word in the right order and communicate in clear and

concise  manner  enables  one  to  place  himself/herself  in  the  professionally  and

technologically advanced modern world . Twentieth century brought major shifts in

almost every area. Communication also gone through major turns and became a vital

part that mark personal as well as professional success. Among the 4 core skills,

speaking  skill  plays  a  vital  role  that  help  one  to  express  himself/herself  more

evidently and poignantly. Education system also underwent major turns that moved

towards constructivist space where child will be able to express his/her ideas along

with the teacher. Class room is the primary space where a learner can explore his/her

potentials as well as weakness. If the teacher/ facilitator can intervene creatively the

learner will be able to correct, improve, alter and develop communication skill. The

learner  should  get  enough exposure  in  attaining communication  skill  in  order  to

compete  with  the  world  outside.   If  they  provide  systematic  training to  develop

communication  skill  it  will  definitely  equip  them  to  achieve  innumerable

opportunities of the world.
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നന്ദേവിയുനട ഒര വദ്യാകറ്റ്

ലവിറവില  കകേററ്റ്സറ്റ്  കഹനടകേറ്റ്  വവിദദദ്യാലയങ്ങളവിനല  കുടവികേളനട  നഎ.ടവി.കൂടദ്യായ്മയുനട

ഭദ്യാഗമേദ്യായവിഇങ്ങനന  ഒര  ഡവിജവിറല  മേദ്യാഗസവിന്  പുറതവിറകദ്യാന്  കേഴവി ഞ്ഞെതവില  വളനര

സനന്തദ്യാഷമുണറ്റ്.  നഎ.സവി.ടവി.  രശഗതറ്റ്  ആഭവിമുഖദശ  പ്രകേടവിപവിക്കുന്ന  കുടവികേളനട

അഭവിരചെവിവളര്തവിനയടുകദ്യാനുശ  ,മേവികേവ  പുലര്ത്തുവദ്യാനുശ  It school@  നടത്തുന്ന  എലദ്യാ

പ്രവര്തനങ്ങനളയുശ  ഞങ്ങള്  നന്ദേവിപൂര്വശ  സ്മരവിക്കുന.  വവിവധ  പരവിശശീലന

പരവിപദ്യാടവികേളവിലൂനടയുശ  ,  വവിദഗറ്റ്ധരനട  ക്ലദ്യാസ്സുകേള്  വഴവിയുശ    വവിവര  സദ്യാനങതവികേ

വവിദദയവിലൂനടയുശ  ലവിറവിലകകേററ്റ്സറ്റ്   അശഗങ്ങളനട  കേഴവിവകേള്  വളര്തവിനയടുകദ്യാന്

സദ്യാധവിക്കുന. നസമേവിനദ്യാറകേള്, ക്ലദ്യാസ്സുകേള് ,കേദദ്യാമ്പുകേള് എന്നവിവ വഴവി ഇന്തദയവിനല കുടവികേളനട

ഏറവശ  വലവിയ  നഎ.സവി.ടവി  കൂടയ്മയവില  അശഗമേദ്യാകേദ്യാന്  സദ്യാധവിച്ചതവില  ഞങ്ങള്

കൃതദ്യാര്തരദ്യാണറ്റ്.  Savio.com  എന്ന  ഞങ്ങളനട മേദ്യാഗസവിന് പുറതവിറകദ്യാന്  സഹദ്യായവിച്ച,

നഹ ഡവിസ്ട്രസറ്റ്  ശ്രശീമേതവി.  നറജശീന  ടശീച്ഛര്നുശ  ,  ഞങ്ങള്കറ്റ്  നവണ  മേദ്യാര്ഗ്ഗനവിര്നദശങ്ങളശ

നപ്രദ്യാതദ്യാഹനങ്ങളശ  അനതദ്യാനടദ്യാപശ  സദ്യാനങതവികേ  വവിദദയവില  ആത്മദ്യാര്തമേദ്യായവി

സഹകേരവിക്കുകേയുശ  നചെയ  നഡപതടവി.എച്ചറ്റ്.എശ.നടദ്യാജന്  സദ്യാറവിനുശ,  ഞങ്ങള്കറ്റ്  നവണ

സഹദ്യായ  സഹകേരണശ  നലവി  ഇതറ്റ്  യദ്യാഥദ്യാതദമേദ്യാകദ്യാന്  സഹദ്യായവിച്ച  ശരതറ്റ്  സദ്യാറവിനുശ,

നപ്രദ്യാതദ്യാഹനശ നലകേവിയ നജദ്യായവി സദ്യാറവിനുശ , മേവികേവ നതളവിയവിച്ച എഡവിനറദ്യാറവിയല നബദ്യാര്ഡറ്റ്

അശഗങ്ങള്ക്കുശ നന്ദേവിയുനട ഒര വദ്യാകറ്റ്  ഹൃദയതവില നവിനശ  എഴുതവി നചെര്ക്കുന.

                                          നന്ദേവി.

                                                        നസ്നേഹപൂര്വശ

                                 സവി.നഡയറ്റ്സവി മേദ്യാതത  &   ശ്രശീ.സദ്യാജു നജദ്യാസഫറ്റ്

                                    കകേററ്റ് മേവിസ്ട്രസറ്റ്    &  കകേററ്റ് മേദ്യാസ്റ്റര്


