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ആമുഖം

നേകാടമഞ്ഞിൽ കുളിച്ചുനിൽക്കുന്ന നേകാടനേ6രി ഗ്രാമത്തിൻറെ: 

തിലകക്കു:ിയാണ് റെസൻ:് നേജാസഫ് ഹയർറെസക്കൻഡ:ി സ്കൂൾ.

റെസൻ:് നേജാസഫ് ഹയർറെസക്കണ്ട:ി സ്കൂളിറെല ലിറ്റിൽ കൈകറ്റ് 

വിദ്യാർത്ഥികൾ നേചർറെന്നാരുക്കുന്ന 

"E-MAGAZINE " 

എറെന്നാരു പുതിയ 

സംരംഭമാണ്.

വിദ്യാർത്ഥികൾ - 

സ്വയം 

തയ്യാ:ാക്കിയ 

മാഗസിൻ പുതുമ 

നി:ഞ്ഞതാണ്- 

ചിത്രങ്ങൾ , 

നേലഖനങ്ങൾ, 

കുസൃതി കണക്കുകൾ, കഥകൾ, കവിതകൾ എന്നിങ്ങറെന അവരുറെട 

സൃഷ്ടികൾ ഈ മാഗസിന് മികവുറ്റതാക്കുന്നു.

" e-magazine " ഈ പുതിയ സംരംഭം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 

സനേaാഷനേത്താറെട സമർപ്പിക്കുന്നു

praveesh jose sir

kite master
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ആശംസ 

 ക�ോടക�രി ഹൈ	സ്കൂളിലെ
  ിറ്റിൽ ഹൈ�റ്റ് ക്ലബ്

 അംഗങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ
മോഗസിൻ
തയ്യോറോക്കുന്നതിൽ
അതിയോയ
സക#ോഷമുണ്ട്. 

    കുട്ടി�ളുലെട സർഗ സൃഷ്ടി�ലെള ിറ്റിൽ
   ഹൈ�റ്റ് അംഗങ്ങൾ ഹൈ�വരിച്ച IT 

   സിദ്ധി�ൾ ആയ മയോളം ഹൈടപ്പിംഗ്, 
 ഡിജിറ്റൽ ലെ2യിൻറിംഗ്, ക3ോഗ്രോമിംഗ്, 

എഡിറ്റിംഗ്,   എന്നിവയിലൂലെട സ്വ#മോയി
   തയ്യോറോക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമോനിക്കോം .

   എല്ലോവർക്കും നന്മ�ളും വിജയങ്ങളും കനരുന്ന്
    ലെ�ോണ്ടും ഈ തൂി� അണിയിലെച്ചോരുക്കിയ

    എല്ലോവർക്കും 3കതB�ിച്ച് ചീഫ് എഡികറ്റഴ്സ
  നും അഭിനന്ദനങ്ങൾ കനർന്നുലെ�ോണ്ടും

കJ	പൂർവ്വം

 ഹൈസമ്മ ആൻറണി

    HEAD MISTRESS
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ലിറ്റിൽ കൈ�ററ് ക്ലബ്ബ്   -  

റെസൻ:് നേജാസഫ് ഹയർറെസക്കൻഡ:ി സ്കൂളിൽ ലിറ്റിൽ കൈക::് ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനം 

തികഞ്ഞഹർഷാരവറെതായാണ് വിദ്യാർത്ഥിയും വരനേവറ്റത് 50 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും 

പരീക്ഷയിലൂറെട 35 നേപർ തിരറെഞ്ഞടുക്കറെപ്പട്ടു മറ്റു ക്ലബുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവരുറെട

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ലിറ്റിൽ റെക::് ക്ലബ്ബ് -

റെസൻ:് നേജാസഫ് ഹയർറെസക്കൻഡ:ി സ്കൂളിൽ ലിറ്റിൽ റെക:: ക്ലബ്ബ്

പ്രവർത്തനം തികഞ്ഞഹർഷാരവറെതായാണ് വിദ്യാർത്ഥിയും

വരനേവറ്റത് 50 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പരീക്ഷയിലൂറെട 35 നേപർ

തിരറെഞ്ഞടുക്കറെപ്പട്ടു മറ്റു ക്ലബുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവരുറെട

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മലയാളം കൈടപ്പിംഗ്,programming animation, റെമാകൈzൽ ആപ്പ്

തുടങ്ങിയ നേമഖലകളിൽ ഇവർ മികച്ചവരായ. വിഭാഗം

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും 8.30 മുതൽ 9.30 വറെര അവർ പരിശീലനം നേനടുന്നു. റെ}ഷ്യൽ റെ~യിൻലഭിച്ച 

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റുള്ളവറെര പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൈഹറെടക് 

ക്ലാസ് റൂം കൈകകാര്യം റെചയ്യുന്നതും കൈകറ്റ് റെമനേ�ഴ്സ് തറെന്നയാണ്.

ഇ-മാഗസിൻ തയ്യാ:ാക്കുന്നതിനായി എഡിനേറ്റാ:ിയൽ നേzാർഡ് രൂപീകരിച്ചു. റെമനേ�ഴ്സ് തികഞ്ഞ 

ഉത്തരവാദിത്വനേത്താറെട സൃഷ്ടികൾ ഏറെതാറെക്ക നേശഖരിച്ച മാഗസിൻ തയാ:ാക്കിയത് ക്ലബ്ബിൻറെ: 

എടുത്ത് പ:നേയണ്ട നേനട്ടമാണ്

മലയാളം കൈടപ്പിംഗ്,programming animation, റെമാകൈzൽ ആപ്പ് തുടങ്ങിയ നേമഖലകളിൽ ഇവർ 

മികച്ചവരായ. വിഭാഗം

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും 8.30 മുതൽ 9.30 വറെര അവർ പരിശീലനം നേനടുന്നു. റെ}ഷ്യൽ റെ~യിൻലഭിച്ച 

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റുള്ളവറെര പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൈഹറെടക് 

ക്ലാസ് റൂം കൈകകാര്യം റെചയ്യുന്നതും കൈകറ്റ് റെമനേ�ഴ്സ് തറെന്നയാണ്.

ഇ-മാഗസിൻ തയ്യാ:ാക്കുന്നതിനായി എഡിനേറ്റാ:ിയൽ നേzാർഡ് രൂപീകരിച്ചു. റെമനേ�ഴ്സ് തികഞ്ഞ 

ഉത്തരവാദിത്വനേത്താറെട സൃഷ്ടികൾ ഏറെതാറെക്ക നേശഖരിച്ച മാഗസിൻ തയാ:ാക്കിയത് ക്ലബ്ബിൻറെ: 

എടുത്ത് പ:നേയണ്ട നേനട്ടമാണ്

Seena Rose
teacher
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          രാഗം               
രാഗങ്ങൾ ഓനേരാനേന്നാ നേഗാകുലനായകൻ

നേമളം കലർന്ന പാടും നേനരം

വൃന്ദാവനം തന്നിൽ ഉള്ള ഒരു ജീവികൾ

നന്ദിച്ചു നിന്നനേതാ മന്ദം മന്ദം

ഷഡ്പദ മാലകൾ അൽഭുതമായ ഒരു 

പുഷ്പ രസനേത റെവടിഞ്ഞ് ഉടറെന

ഗാനം ആയി നേമവിന നേതൻ കുടിപ്പാൻ ആയി

ആനനം തങ്കനേല റെചന്നു പൂക്കും

നേകാകില ജാലകങ്ങൾ നേകാലക്കുഴൽ നേകട്ടു

മുഖങ്ങൾ ആറെയന്നു നിന്നു നേപായി 

നേചണുറ്റ നേവണു തൻ നേതൻ ഒ: നാദറെത്ത

താനും റ്റ നാദത്തിൻ മീറെത നേകട്ട്

നേവലറെപ്പടാതതൻ മാനിച്ചു നിന്നീടും

ചാല പഠിപ്പാൻ ആറെയന്ന് നേപാറെല

നേകകി നിരകളും നേവഗത്തിൽ റെചന്നീടും 

കൂകി കുഴറെഞ്ഞാരു കാണ്ഡവും ആയി

നീല തറെഴയായ പീലി പു:ം തറെന്ന

ചാല പരത്തി വിരിച്ചു റെചനേമ്മ

പാടി തുടങ്ങുനേ�ാൾ നീടുറ്റ താളത്തിൽ

ആടി തുടങ്ങിയതു് റെമറെല്ലറെമറെല്ല

പുണ്യ തവണകളായുള്ള മരങ്ങളും

കണ്ണൻ കുഴൽവിളി നേകട്ട് നേനരം

നേതൻ ഇറ്റുവീഴുന്ന പൂക്കൾ റെചരിഞ്ഞു ഉടൻ

മാനിച്ചു നേകാ�ല്ല് താഴ്ത്തി നിന്നു
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പ്രധാന നേനട്ടങ്ങളിൽ ചിലത് 

തിരുവനന്തപുരത് വച്ച് നടന്ന ഇന്റർക്ലബ് 

അത് ലറ്റിക്സ്സിൽ നേ)ാട്പുട്ടിൽ അൻസിൽ

നേ+ാൺസ് അഞ്ചാം സ്ഥാനം �രസ്ഥമാക്കി 

സിദ്ധാർഥ് പി അഗസ്റ്റിസ്പെ6ന്റാനേ7ാണിൽ

അഞ്ചാം സ്ഥാനം �രസ്ഥമാക്കി 

ഡിസ്റ്റിൿട് ജൂനേഡാ ചാമ്പ്യൻ)ിപ്പിൽ അലീനാ 

+ിറിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം �രസ്ഥമാക്കി സംസ്ഥാന തല7ിൽ 

പസ്പെAടുത്തു സംസ്ഥാന ബസ് നേബൽ 

ചാമ്പ്യൻ)ിപ്പിൽ മരിയ നേറാസ് നേ�ാഴിനേക്കാട് 

+ില്ലസ്പെയ പ്രീതിനിധി�രിച്ചു ഉ) സ്കൂൾ ഓഫ് 

അത്ലറ്റി�് ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് നടന്ന ജൂനിയർ  

അത്ലറ്റിക്സ് സ്കൂൾ ഓവർഓൾ റനേQഴ് സ് അപ്പ് 

ആയി 

സബ് +ില്ല  �ായി�നേമളയിൽ ഹാൻഡ് 

സീനിയർ boy & girls ഒന്നാം സ്സ്ഥാനവും ജൂനിയർ boys രണ്ടാം 

സ്ഥാനവും 

ക്രിക്കറ്റ് ജൂനിയർ boys ഒന്നാം സ്ഥാനവും സീനിയർ boys ര

സംസ്ഥാന പ്രവർ7ി പരിചയ നേമളയിൽ ഓൺ ദി സ് നേപാർട് 

സ്പെഫയറിൽ അലൻ മാത്യു ഫാബ്രി�് കൈപന്റിങ്ങിൽ A നേഗ്രഡ് 

�രസ്ഥമാക്കി ണ്ടാം സ്ഥാനവും.ഫുട്നേബാൾ സീനിയർ boys രണ്ടാം  

സ്ഥാനവും ജൂനിയർ boys മൂന്നാം സ്ഥാനവും �രസ്ഥമാക്കി.സംസ്ഥാന 

പ്രവർ7ി പരിചയ നേമളയിൽ ഓൺദി സ് നേപാർട് സ്പെഫയറിൽ അലൻ 

മാത്യു ഫാബ്രി�് കൈപന്റിങ്ങിൽ A നേഗ്രഡ് �രസ്ഥമാക്കി  
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Mother

 It is helping hand from god 

when we are in danger 

our mother 
will 
help.When 
we are sad 

she also sad 

when we got 
sick

she will be a 
doctor

she is helping hand

from god the greatest gift

from god ......

a loveble gift 

from god......
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           GOD IS AN ART MAN
                                                                          

                                              Bibin Saji
                                                                                    
What a beautiful
nature is this....
God is a...
Good art man.

When we have a
Question in our mind
we look on the nature

 
It is so nice
It is so cool
What a beautiful
nature is this.
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THE INVISIBLE MAN

It was a wintry day in february. The snow fell in drifts and the wind 
had a sharp bite that made most of the people in the small town of 
iping stay indoors. so not many people happened to see the stranger 
who got down  at bramblehurst railway station and found his way to the
coach and horses inn owned by mr.and
mrs.hall.one glance was enough to reveal
that he was a strange customer.nothing
could be seen of his face or indeed,body,for
he was covered in bandages from head to
toe.he was attired in a coat with a high
collar turned up to his neck and dark
goggles hid his eyes.hit hat was worn low
so that it almost concealed his face.mrs.hall
stared at his strange apparition
wonderingly,even though she knew it was
rude.”poor man,” she thought to
herself,maybe he was in an accident and his face was disfigured.

I need a room,said the stanger in a husky voice.mrs.hall said nervously, 
“of course”.she didn’t want to lose the customer.it was the lean season 
and she was grateful for whatever she could get.”can I remove your hat 
and coat’sir? She asked,as they seemed to be wet.”NO” said the 
stranger curtly.she showed him to his room and as she was about to 
leave, the man said,”I’d appreciate it if no one disturbed me.”Of 
course,sir,”replied Mrs.hall,and hurriedly left,feeling more nervous than 
ever.

The next day,man’luggage arrived.Mrs.hall noticed that it included a 
couple of trunks,books,several straw bottles,some bottles containing 
powder,bottles with bungs,fine corks and even wine bottles and acids.As

10



the carrier was unloading the luggage,the stranger came out.the carrier’s 
dog, on seeing him,began to growl and before anyone could do 
anything,sprang on him. the stranger kicked the dog but he managed to 
tear his trousers.the carrier whipped the dog and it ran 
off,whimpering.As for the stranger,without saying a word,he ran back 
into the inn.

Mr.Hall said worriedly,” i think he was bitten may be I should go and 
see if he is ok.”he went up to the stranger’s room.As the door was 
open,he went without knocking. The blinds were drawn so there was not
enough light to see anything clearly. As he looked around he saw what 

looked like a handless arm waving before 
him and a face like pale pansy. Suddenly 
something struck him had on the chest. 
Then he was pushed out of the room and 
the door banged shut. Shocked and 
bewildered,he went downstairs.Mrs. Hall 
asked him if everything was alright.He 
decided not to mention what had happend 
for he found himself unable to describe it. 
So he merely said, “He’s fine. Asked me to
send his luggage up. “so his luggage was 
sent up to his room. The stranger recieved 
it and close the door abruptly. Then he got 
down to his work. 

After some hours, Mrs. Hall arrived with dinner. The room was in a 
mess. There were bottles and test tube liying everywhere. The stranger 
was engrossed in some work. He turned in her direction with a startled 
air,when she coughed discreetly  to annouce her presence.though she 
couldn’t see his expression,she guessed that he was not to happy with 
the interruption.”Mrs.hall,”he said irritatedly,”I told you that I was not 
to be disturbed.”she replied,”well,sir,I suggest that you lock the door in 
the case.”Evidently,the stranger found it a good suggesion fort 
thenceforth the was always locked within.  
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കടംകഥകൾ കുസൃതി കടംകഥകൾ

ആദ്യം കുaം, പിറെന്ന കുഴല്, പിറെന്ന പായ ?

- വാഴയില

അകത്ത് ഇരി റെപാനേന്ന പു:ത്ത് കാട്ടും കണ്ണാടി?

- മുഖം

അകന്നു നിന്ന് നേനാക്കികാണും

കണ്ടറെതല്ലാം ഉള്ളിലാക്കും?

-ക്യാമ:

അകത്ത് തിരിയിട്ടു പു:ത്തു മുട്ടയിട്ടു?

-കുരു മുളക്

അക്കറെര നിൽക്കും റെകാ�ൻ കാളയ്ക്ക് 

64 മുടിക്കയ:് ?

-കു�ളവള്ളി

അനേങ്ങാനേട്ടാടും ഇനേങ്ങാനേട്ടാടും നേനറെര നിന്ന് സത്യം പ:യും?

-ത്രാസ്

അടി റെചടി നടു മദളം തല റെനൽറെച്ചടി ?

- കൈകതച്ചക്ക

അ�ാറെട്ട പട്ടിക്ക് മുനേ�ാട്ട് വാല് എaാണ് ? 

- ചിരവ

അപ്പം നേപാറെല തടിയുണ്ട് അല്പം മാത്രം തലയുണ്ട് ?

-ആമ

അടി പാ: നടു റെവടി തലക്കാട് ?

- നേചന
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സൗഹൃദം

റെകാഴിഞ്ഞു വീണ ഇലകൾ നേപാറെല

നാം ഇ ഒരിടത്ത്ന്ന് രണ്ടു വഴിക്ക്

വൃക്ഷം ആകുന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ നാം

തളിരായ നിമിഷം ഓർറെത്തടുത്തു ഞാൻ

ഒരു ശാഖയിൽ ഇറെല്ലങ്കിലും

നമ്മുറെട സൗഹൃദം അനശ്വരം
ആയിരുന്നു

മറ്റുള്ള ഇലകൾ തറെന്ന നേനാക്കി

അനുഗ്രഹങ്ങൾ റെചാരിയും
ആയിരുന്നു

പലതവണ നാം റെതറ്റിറെയങ്കിലും

നമ്മുറെട സൗഹൃദം കാരണം
മറ്റുള്ള

ഇലകൾ നമ്മുറെട നേ¡ഹിതൻ

താങ്ങായി തണലായി നിന്നു
അനേല്ലാ

ഇന്ന് ഓർത്തിടുന്നു ഞാൻ

നിറെന്നയും നറെമ്മ നാമായ് മാറ്റിയ

റെപാന്നില് കറെളയും

പിരിയില്ല നാം ഒരിക്കലും

ഓർമ്മകൾ ഉനേപക്ഷിക്കില്ല നറെമ്മ
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Mother Nature

                                                
    I wake up in the morning

   To the melody of birds very dear
And wonder where I would be in future

And would there be birds chirping any near
I walk down the lane in summer

Thanking trees for their pleasent shades
And wonder what will

happen later
For I know the  greenery

is soon going flade
I in eve, stroll through the

park
Breathing air so freash

and pure 
with oxygen on their

backs for sure
I  walk alone, tried to

mind
And see daisies dance my

way
Comes relaxing smile and

then a frown
Perplexed,in future will they ever sway

I sit a beside a blue bright lake
And see fishes swim hence and froth

Their radiant colours compel me to think
Then will we realise their worth
This planet is not gift my friend 

I have borrowed it from future generation
Lets keep it clean and save the green 

Lets all come together and together and all come along
And riverve over mother nature 

Come lend some hands and plant some trees
And ensure better future .

                                                                           SANOOP
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How Humans are Destroying Nature

The way humans are living is tremendously destructive 
towards nature. The way we find our food, the way we 
make our clothing, the way we create and use our 
devices — almost everything that we’re doing is 
detrimental to the
health of the
organism called
Earth. We are
destroying the
land, the sea, the
air, the animals,
the trees, and
everything really
that has life. We
are literally poisoning Nature.

An ecological awareness must be raised in people so that
they may start acting in a different way towards nature, 
with the hope of a better future, both for humanity and 
the rest of the planet. Below is a video that does just that
— raising awareness about environmental issues — by 
depicting in a very vivid way how humans, with their 
thoughtless behavior, are destroying nature, and 
eventually, themselves.
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                          COMPULSORY EDUCATION
                 

         

The importance of education is known to all of us. The most discussed need
for education perhaps that it makes one capable to read and write. However
education has an even bigger role to play in a society. It helps in all round
development of an individual. Thus compulsory education is must to bring
out better citizens . Education is the key to success. Never stop learning
education can determine the success of a person. If you learn one new think
everyday  you  will  overcome
98%  of  your  completion  .
Being able to  read and write
helps a person to have a better
understanding  of  the  society
he/she  lives  in.  It  helps
individuals to gain knowledge
and  information  about  the
resources   available  to  them
and  enable  them  to  lead  a
better life. Commit yourself to
lifelong  learning.  It  increase
the  standard  of  learning.
Continuous  learning  is  the
minimum  requirement  of
success  in  any  field.  People
who  are  better  educated
always  have  in  numerable
options in their life compared
to those who aren't educated.
They can opt for higher education or take up better paying jobs of their
desire they can hence contribute better to the development of the country
by being productive  individuals  of  the  society.  It  is  for  this  reason that
elementary education is made compulsory in many country. Trust in your
self perception are often far more accurate than you are willing to believe.
Stay focused stay curious. Do what you say you will do persistence will
bring your success.
                                  In India, children between the ages of 6  to 14years
are required to be given free and compulsory education. Children from poor
families are often not  enrolled  into schools due to financial difficulties.
Child  labour  stands  in  the  way  of  elementary  education.  Sometimes,
education is  discouraged by even parents  as  they need their  children to
work. Hence the passing of this bill is seen by many educationalists and
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children's rights activities as a land mark in the countries history. This step
can now ensure that all children get to be educated.
                                       The parents in rural areas need to be made aware of
the education and the need to send their children to schools. Programme
like  mid-day  meal  scheme  have  helped  in  increasing  the  enrolment  of
children into government schools.  Education is the fundamental right  of
every child. Children must give proper education in order to make them
capable of choosing the life and profession they wish  to pursue. It help
them  in understanding their fundamental rights and makes them capable of
identifying the violation of their rights.
                                                               Another role of education is to
prevent social evils such alcoholism, gambling, child abuse etc. Education
can  install  better  knowledge  and  understanding  of  disease  and  hence
promote a healthier life style. Thus compulsory  education is vital in the
development of an individual as well as a nation. It needs to be promoted
through social camps and awarness programmes. The quality of education
must also be improved along with meeting infrastructural requirement. All
of our dreams can come true if we have the courage to persue them. 
                                                           
                                                                         Raya Ramesh
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ശാസ്ത്ര�ം പ്രവർത്തനമാണ്

സീന ടീച്ചർ

2018 -19 അധ്യയനവർ)7ിൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൻസ്പെറ പ്രവർ7നങ്ങൾ 

നിരവാദിയാണ്. താമരനേcരി സബ്ജില്ലാതല ശാസ്ത്രനേമളയിൽ നമ്മുസ്പെട സ്കൂൾ ഓവനേറാൾ 

ചാമ്പ്യൻമാരായി. സയൻസ് �്വിസ്, ടാലൻറ് സ്പെടസ്റ്റ്, സയൻസ് നേപ്രാ+ക്റ്റ് , സ്റ്റിൽ 

നേമാഡൽ, വർക്കിംഗ് നേമാഡൽ, 

തുടങ്ങിയവയിൽ

അഭിമാനാർഹമായ നേനട്ടം

കൈ�വരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. 

നേദശീയതല7ിൽ നടത്തുന്ന

എട്ടാം ക്ലാസ്

വിദ്യാർത്ഥി�ൾക്കായുള്ള

നാ)ണൽ മീൻസ് സ്പെമറിറ്റ്

പരീക്ഷയിനേലക്ക്

നാൽപതിൽപരം

വിദ്യാർത്ഥി�ൾക്ക് പരിശീലനം

നൽ�ി. അന്ന മിയ നേ+ാൺസൺ, ആര്യ സ+ി, എന്നിവർ ഈ നേsാളർ)ിപ്പിന് 

അർഹത നേനടി. ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധസ്പെപ്പട്ട വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ �്വിസ്, നേപാസ്റ്റർ 

മത്സരം, പ്രസംഗം, എന്നിവ സംഘടിപ്പിച്ചു വി+യി�ൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽ�ി. 

സയൻസ് �്വിസ്; നേസാണി സ്പെസബാസ്റ്റ്യൻ. ടാലൻറ് സ്പെസർച്ച് ; ലാനിയ അബ്ദുൽ 

അസീസ്. സിമ്പിൾ എക്സ്പിരിസ്പെമ ൻസ്പെറ്; അരുന്ധതി, അപർQ രാനേ+)്. വർക്കിംഗ് 

നേമാഡൽ; എലിൻ മരിയ )ാജു, അർജുൽ സഞ്ജീവ്. സ്റ്റിൽ നേമാഡൽ; നേസാനാ സുനിൽ, 

അലൻസ നേ+ാർ+്, സയൻസ് നേപ്രാ+ക്റ്റ്; ഫിദ സ്പെഫബിൻ, അന്സില് നേതാമസ്,
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നേ�രളം

നമ്മുറെട നാട് നേകരളം നേകരളം കൈദവത്തിൻറെ: സ്വaം നാട് എന്ന:ിയറെപ്പടുന്നത് 
നേകരളത്തിൻറെ: തലസ്ഥാനം തിരുവനaപുരം പച്ചപ്പു റെകാണ്ട് നി:ഞ്ഞുനിൽക്കും 

നമ്മുറെട നേകരളം 44 നദികളാൽ സ�ന്നമാണ് നമ്മുറെട നേകരളം മരങ്ങൾ വയലുകൾ 
കൃഷികൾ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ എന്നിവറെയല്ലാം ഈ റെകാച്ചു നേകരളത്തിൽ ഉണ്ട്

14 ജില്ലകൾ അടങ്ങിയതാണ്
നമ്മുറെട നേകരളം നേകരളത്തിലുള്ള
ചന്ദനമരങ്ങൾ കാട്ടിലൂറെട പരക്കുന്നു
നേകരളത്തിൻറെ: സംസ്ഥാന

മൃഗമാണ് ആന. നേകരളത്തിൻറെ:

തൃഭാഷയാണ് മലയാളം. 

നേകരളത്തിൽ ധാരാളമായി
കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്

റെതങ്ങ്.

നമ്മുറെട നാട്ടിൽ പാട്ടുപാടി ഒഴുകുന്ന പുഴകളും നേതാടുകളും നേതാടുകളും 

അതിമനേനാഹരമാണ്. ചaമുള്ള പൂക്കളാൽ നി:ഞ്ഞതാണ് ഓനേരാ പൂനേaാട്ടവും . 
കളകളം പാടുന്ന കാട്ടുനേചാലകൾ നിലനിർത്താൻ ഭംഗിയാർന്ന മലകളും പച്ച പാൽ

നി:ഞ്ഞു നിലക്കും വയലുകളും . പീലിവിടർത്തിയാടുന്ന മരതക നേതാപ്പുകളും 

നേകരളത്തിൻറെ: മനേനാഹാരിത വിളിനേച്ചാതുന്നു .

നമ്മുറെട നാട്ടിൽ പലതരം ആനേ¦ാഷങ്ങളുണ്ട് ഓണം, വിഷു, ക്രിസ്മസ്, ദീപാവലി, 

zക്രീദ്, റെപരുന്നാൾ. നേകരള കര ഒന്നടങ്കം ഒരുമനേയാറെട ആനേ¦ാഷിക്കുന്ന ഒരു 
ചടങ്ങാണ് ഓണം പല മതസ്ഥരായ ആളുകൾ ഒരുമയുറെട വസിക്കുന്ന നാടാണ് 

നേകരളം. മറ്റു രാജ്യക്കാർ നേകരളറെത്ത കൈദവത്തിൻറെ: സ്വaം നാറെടന്ന 

ഓമനനേപ്പരിൽ വിളിക്കുന്നു. നേകരളത്തിൽ അനേങ്ങാളമിനേങ്ങാളം നിരവധി പ്രശസ്ത 

മായ പള്ളികളും നേക്ഷത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് 

നേകരളത്തിലാണ്. പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാർ കൂടുതലും നേകരളത്തിൽ ജനിച്ചു 

വളർന്നവരാണ്. ഇനിയും ഐശ്വര്യ റെകാണ്ടും സ�ൽസമൃദ്ധി ആനും നമ്മുറെട 
നേകരളം ഉയരങ്ങളിറെലത്തി നേചരറെട്ട
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ലഹരിയിൽ ലഭിക്കുന്ന നേലാകം

ആര്യ സജി

ആധുനിക സമൂഹറെത്ത കാർന്നു തിന്നുറെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ലഹരിറെയന്ന 

വൻ വിപത്ത് എതിറെര രാജ്യാaര

സമൂഹറെത്ത വളർത്തുകറെയന്ന

ലക്ഷ്യവുമായാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര

സം¦ടന 1987 മുതൽ ജൂൺ 26 

നേലാക ലഹരിവിരുദ്ധ ദിനമായി

ആചരിച്ചുവരുന്നത്

ലഹരിമരുന്നുകളുറെട റെകണിയിൽ

പലനേപ്പാഴും അകറെപ്പടുന്നത്

കുട്ടികളാണ്. ജീവിതം തറെന്ന വഴിറെതറ്റിക്കുന്ന വസ്തുക്കറെളക്കു:ിച്ചും 

കുട്ടികൾക്കും നേവണ്ടനേപ്പാൾ അ:ിയിറെല്ലന്നതാണ് വാസ്തവം. നേകവലം 

കൗതുകത്തിനായി പലരും ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ദുശീലം കാട്ടുതീയും 

കാർ നേവദത്തിൽ വളർന്നു സമൂഹറെത്ത ഈ റെപടുത്തുകയാണ് 

ഒരിക്കലും തിരിച്ചുനേപാരാൻ പറ്റാത്ത ഗർത്തത്തിനേലക്ക് ആണ് 

ലഹരിയുറെട ഉപനേയാക്താക്കൾ പതിക്കുന്നത്. മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ 

അടുക്കുവാനും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ താൽക്കാലികമായി 

ഒഴിവാക്കാനും നേവണ്ടി നേലാകറെമ�ാടുമുള്ള ജനത സ്വീകരിച്ച 

വഴിയാണ് ലഹരി

പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നേവണ്ടിയല്ല മ:ിച്ച് അവയിൽനിന്നും 

ഒളിനേച്ചാടാൻ നേവണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ഇതിൽ അടിമകളാകുന്നത്. . 

ലഹരി വസ്തുക്കളിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് പുകയില.
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90 ഡിഗ്രി പുകവലിക്കാരും പുകവലി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 

ആറെണങ്കിലും അതിൽനിന്ന് നേമാചിതരാകാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

പുകയില അവറെര ശരീര¦ടനയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവക്ക്

കാരണം. പുകവലിയിലൂറെട ഉപനേയാഗം നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു 

വരുന്നതായിട്ടാണ്

കണക്കുകൾ

വ്യക്തമാക്കുന്നത് . 

ശ്വാസനേകാശാർബുദം

കാൻസറുകൾ

ഹൃദയനേരാഗങ്ങൾ

എന്നിവയുറെട

മുഖ്യകാരണം

പുകയിലയാണ് പുകവലിക്കുന്നവരിൽ മാത്രം അല്ല 

റെപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുകവലിക്കുന്നത് വഴി അവിറെടയുള്ള 

മറ്റുള്ളവർക്കും പുകയിലയുറെട ദൃശ്യം അനുഭവറെപ്പടുന്നു. 

എല്ലാതരത്തിലും മനുഷ്യ ശാരീരിക വ്യവസ്ഥറെയ അട്ടിമ:ിക്കുന്ന ഒരു 

നേരാഗമാണ് പുകയില.

ലഹരി സംzന്ധമായ നേരാഗങ്ങൾ കാരണം പ്രതിവർഷം 25 ലക്ഷം 

ജനങ്ങൾ മരവിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇന്നുമുതൽ കൈകനേകാർക്കാം ഒരു 

ലഹരിവിരുദ്ധ നാറെളക്കായി.
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NUMBER THE VALUE OF ZERO

One day a great mathematition conduct a meeting of 
numbers.All the number came for the meeting expect 
zero.zero was hiding in an unknow place.The mathametition
orderded all numbers to find zero 
After a long search they finally found zero.Hiding behind a 
tree.The mathematition ask zero why are you hiding. Zero 
started crying...
And said in broken voice.According to all the numbers zero 
has no value that no one respect me . That's why i often to 

came for the
meeting.  The 
mathematition

smiled  and
ask number 1
to stand right
side of zero.
And he ask all
the numbers
what is the
value of one?
all said 10.He
also said
another zero
to stand left
side of
zero.And he
again ask
what is the
value of 1? all
said 100.
The mathematition explained when we stand next to each 
other our  value incerses.Even zero become important.Moral
of the story everyone and everything in this world is 
important.We should not udermind  the value of others.       
                                                  .                                
                                                              by 
                                               
                                                               NIVED AR                 
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ജലചാരുത
ഫിദ റെഫzിൻ

റെരാഴുക്കുംനീ താഴവരയിൽ

ഇന്ന് എaാ മൗനമായി

കളകള നാദം ഇന്ന്
എവിറെടനേയാ മാഞ്ഞുനേപായി

അമൃതമായ് ആ വിധി

അരൂപിയായ ഒഴുകുനേ�ാൾ

നിൻറെ: മഹത് കഥകറെള

വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളിൽ

അതിരുകൾ താണ്ടി
കടക്കുനേ�ാൾ

ഇന്നൻ തൻ നേºഷ്ഠം
സൃഷ്ടിയായി

പു6ിരി റെകാണ്ട് ഒഴുകുന്ന ജലനേമ

നിറെന്ന വാഴ്ത്തുവാൻ ആയിരം നാവുകൾകാലങ്ങളായി 
നിലറെകാള്ളുന്നത് 

നാൾ അവസാനം വറെര നിൻറെ: നാദറെത്ത

റെകാള്ളുവാൻ ആശയുണ്ട്

എനിക്ക് അവസാനമായി 
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                  Dear Friend.... 

You gave wings to my dreams
You brought light to my life
You loved me and supported me
You live with me.

When you go away I feel
The world went away

You are an angel in disgrace
Who entered my world just to

Care it.

Dear friend you made my
happiness double
and sorrow half.

                                                                                  
Christian tomzz...
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                                         SPC

2010 ലാണ് SPC പ്രസ്ഥാനം രൂപം റെകാള്ളുന്നു. ºീ പി വിജിൻ ഐപിഎസ്

ആണ് ഇതിന് നേനതൃത്വം നൽകിയത്. കുട്ടികളിൽ ഉനേന്മഷവും ശക്തിയും 

ഉണർവും നൽകാൻ നേവണ്ടിയാണ് നേപാലീസ് സം¦ടനയുറെട 

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ SPC രൂപീകരിച്ചത്. പുതിയ തലമു:റെയ അച്ചടക്കവും നിയമ 

നേzാധവും ഉള്ളവാരക്കുക  എന്നതാണ് ഈ സം¦ടനയുറെട പ്രധാന ലക്ഷ്യം

.ഈ സം¦ടനയിൽ

22 റെപൺകുട്ടികളും 

22 ആൺകുട്ടികളും

ഉള്ള കുട്ടിനേപാലീസ്

സം¦ടനയാണ് .

"WE LEARN TO
SERVE" ആണ് SPC 

യുറെട ആപ്തവാക്യം .

SPC എന്നത് ഒരു

അച്ചടക്ക നേസനയാണ് നേപാലീസിന് റെകാടുക്കുന്ന അനേത പരിശീലനം 

മു:കളാണ് SPC വിവിധ ക്ലാസുകളിലൂറെട- യും PT പനേരഡ് ലൂറെട SPC നേകഡറ്റ്- 

അച്ചടക്കനേzാധം നിയമ നേzാധമുള്ളവനായി വാർറെത്തടുക്കുന്നു. അനൂപ് 

മാത്യു ACPO അനില ആന്റണി എന്നിവരാണ് നമ്മുറെട സ്കൂളിൽ നേനതൃ 

നൽകുന്നത് SPC പരിശീലത്തിനായിറെതാട്ടടുത്ത നേകാടനേ6രി 

നേപാലീസ് നേÁഷനിറെല ഷീന നേമടവും zിനീഷ് സാറും വന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് 

അവരുറെട റെനറെതർത്ഥത്തിൽ അല്ലാ റെശനിയാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും പരിശീലനം

നടക്കുന്നു 
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അമ്മക്കിളി 

അക്ഷരത്തിൽ
നൂൽമണിമല
നേകാർത്തുചുണ്ടിൽ 
ആയിരമായിരം
റെവളിച്ചംറെകാളുത്തി
നിന്നുളിൽ 
അ:ിഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നുള്ളിൽ റെകാളുത്തിയാ 
റെവളിച്ചം ഊതിയൂതി ആളിക്കത്തുമ്മന്നു 
കാത്തിരുന്നു ഞാൻ ആ നല്ല ദിവസത്തിനായി 
തന്നുണ്ണി പി:ക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കന്നു ഒരുപാവം അമ്മക്കിളിറെയന്ന നേപാൽ 
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മൃത്യുഞ്ജയം

ഉറ്റവർ ഉടയവർ നഷ്ടമായി

ശാന്തിതൻ ദീപം അണഞ്ഞുനേപായി

ഇരുളിൽ മുങ്ങും മാനവമക്കൾ

ഒരു നറു സ്പെവട്ട7ിനായി �ാ7ിരുന്നു.

മഹിയിൽ പരന്ന ഒരു മഹാമാരിയിൽ

ഒഴു�ി നടക്കുന്നു നേ�ര നാട്

സ്പെ�ാച്ചു കൈപതങ്ങൾ തൻ പിഞ്ചു �രച്ചിലും

നേമനി ചുളിഞ്ഞ അവർ

തൻ ദീന നേരാദനവും

നേ�ട്ടു വിറങ്ങലികുന്നു നേ�ര നാട്

നേ�ര�ൾ സ്പെ�ാണ്ട് നിറസ്പെഞ്ഞാരു

നേ�രളം മഹാപ്രളയ7ിൽ

നിറഞ്ഞു�വിഞ്ഞു.

തൻ സ്പെപാനേന്നാമനസ്പെയ �ഥ�ൾ

സ്പെനനേഞ്ചാട്

നേചർ7് മQിനടിയിൽ പുഴുന്ന് �ിടക്കുന്നു

ഒരു അമ്മയും തൻ സഖിസ്പെയ

നേചർ7് നിർത്തും ഒരു പ്രിയതമനും

ഒസ്പെക്കയും �ാഴ്ച�ളായി മറയുന്ന.

നേ�രള നാടിസ്പെന നടുക്കിയ ആ ദിനങ്ങൾ
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