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ആമുഖം 

പ്രിയമുള്ളവയ്യ( 

മനുഷ്യണ്മെന്റ ഹൈവകാ(ികതയുണ്മെ� അനന്ത സാധ്യതകൾ  വികസിപ്പിച്ചതാണ്മെണയ്യലാ

സാ�ിത്യവും  ഇതി�ാസകളുണ്മെമല്ലാം  തണ്മെന്റ  തണ്മെന്ന  യ്യവദനകളും  വികാ(ങ്ങളും

അനുവദിക്കുക തൻമൂലം പ്രപഞ്ചത്തിയ്യല്ല സർവ്വച(ാച(ങ്ങണ്മെളയും   തയ്യനാ�്  യ്യചർത്ത്

നിർത്തുക  .  അതിലൂണ്മെ�  വലിയ  വാതായനം  തുറന്നിടുക  ഏതായി(ിക്കും

സാ�ിത്യത്തിൻണ്മെറ നീതി ശാസ്ത്രം  എന്ന്  യ്യതാന്നുന്നു  അങ്ങണ്മെന ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാ

സാ�ിത്യശ്രീശിട്ടികല്കും  അതിണ്മെന്റ   ധർമ്മങ്ങളും   അസ്ഥിതകളുമുണ്ട്  ഗവണ്മെ�ന്റ്

ണ്മെ�ക്നിക്കൽ  ഹൈ�സ്കൂൾ  പയ്യ�ാളി   ലിറ്റിൽ  ഹൈകറ്റ്സ്  യൂണീറ്റിയ്യല്ല  കുട്ടികൾ  അവർ

യ്യന�ിണ്മെയടുത്ത  കഴിവുകൾ  ഉപയ്യയാഗിച്ച്  നിറക്കൂട്ടം  എന്ന  ഡിജിറ്റൽ  ണ്മെമഗാസീൻ

അവത(ിപികുന്നു  .അതിലൂണ്മെ�  ഞങ്ങൾ  പ(ിചയണ്മെപടുത്തുന്നത്  ഞങ്ങളുണ്മെ�  കുട്ടികളുണ്മെ�

തനതായ വിചാ(വികാ(വിഷ്ണകങ്ങളാണ് അവണ്മെയ പൂർണ മനയ്യസാണ്മെ� സ്വഗതം ണ്മെചയും

സുസ്ഷമ വായന  നിങ്ങണ്മെള മാറ്റി മറിക്കുകതീർച്ച.   
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സന്ദേ ശം  

  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യ്യമഖലയിൽ പുത്തനുണർയ്യവകും വിധം
കാ(്യങ്ങൾ  സ്വായത്തമാക്കാൻ  ണ്മെന്റ  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  കഴിയുന്നുണ്ട്
അതിണ്മെന്റ തു�ർച്ചയാണ് ത�ാറാക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ എല്ലാവിധ
ആശംസകളും യ്യനരുന്നു 

എന്ന്  

സൂപ്രണ്ട്

ടി .എച് .സ് പന്ദേ'ാളി 
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കാത്തിരിപ്പ്   
 കവിത

�ീവിതത്തിജെ. ഒഴുക്കിൽ നാം ന്ദേപാക്കന്ദേവ 

ന്ദേവര്പാടിജെ. ന്ദേവദന എനിക്ക്  സമ്മാനി-
ച്ചജെതന്ദേ6 നീ നിശ്ചലമായി-.........
പാടുജെപട്ടുനാം ന്ദേപാജെയാരവഴിജെയ 
എ6ിന്ദേന നീ  പിൻവാങ്ങിയത് 
അന6മാം വിഹായസ്സിജെന എ6ിനാണ് നീ  
തനിച്ചായത് 
സന്ധ്യമയങ്ങും വജെര മാവിൻ ജെകാമ്പിൽഇരിന്നു കളിച്ചതും മറന്നുന്ദേവാ ?
എന്ദേ6 നീഒന്നും മിണ്ടാജെത മൂകയായ് 
എന്ദേ6 നീ പ്രതികരണന്ദേശഷിഇല്ലാജെത നില്കുന്നു 
�ീവിതംഎ6ാണ്എങ്ങജെന ? എ6ാണ്എങ്ങജെന
മുറിവുകളില്ലാജെത ന്ദേതങ്ങുജെന്നാരീമനം 
കത്തിജെലറിഞ്ഞു നിന്ന് പിടയുന്നു 
ന്ദേവർപാടിജെ. ഈ �ീവിധം ഞാൻ മടുത്തു
എജെന്ന തനിച്ചാകജെത വന്നുകൂജെട
കണ്ണീരലിയുന്ന മുഖജെമാന്നു കാണാൻ 

കാത്തിരിപ്പി.യീ അറ്റത്തിനായി 
വദനകളുജെട ന്ദേനാവുകൾ ന്ദേപറിത്തളർന്നു 
ഒരുന്ദേനാക്ക് ന്ദേനാക്കുജെമന്നാശിച്ചു ഞാൻ 
എജെ.യീ മനസ്സിൽ നീയിന്നുമുണ്ട് കൂട്ടുകാരി 
ഇന്നത്രഞാൻ എങ്ങി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു 
ഒജെന്നജെന്ന ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൂജെട 
ഓണമായി ഞാൻ പുക്കളമിട്ടു 

എന്നിട്ടും നീ വന്നു ന്ദേനാക്കിയില്ല
മൂകയായി നീരുന്നാലുജെമൻ പ്രിന്ദേയ 
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നിജെ. ചിതാഭസ്മമാജെണഎജെ. �ീവിതം 
കൂട്ടുകാരി എജെ. പ്രിയസഖി 
ഈ കാത്തിരിപ്പിന് ഒരറ്റമില്ല 
എന്നും നിജെ.യീ കണ്ണീരുകുതിർന്ന ഓർമകളുമായി .......
നിത്യശാ6ി കിട്ടാത്ത ആത്മാവായി 

നിജെന്നയലഞ്ഞു ഞാൻ നടക്കുക........

 ആർവിൻ അയ്യശാക്  10th B
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സമൂഹമാധ്യമങ്ങളും
യുവതലമുറയും

ന്ദേലഖനം

 നാം  ഇന്ന്  ജീവിക്കുന്നത്  യ്യവഗതയ്യയറിയ
സായ്യ}തികവിദ്യയുണ്മെ� യ്യലാകത്താണ്  അതിനാൽ
പഴമയിൽ  നിന്ന്  വ്യത്യാസമായിണ്മെക്കാണ്ട്  ഇന്ന്

വാർത്താവിനിമയ  സാ�ച(്യങ്ങൾ  വളണ്മെ(യ്യയണ്മെറയാണ്.   വാർത്താവിനിമയ
സാ�ച(്യത്തിണ്മെല വളണ്മെ( പ്രധാനണ്മെപ്പട്ട ഒരു ഘ�കമാണ്  സാമൂ�്യമാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന്
ഈ  യ്യലാകത്ത്  ഒരു  പണ്മെ�  പ്രപഞ്ചത്തിൽ  തണ്മെന്ന  ന�ക്കുന്ന  പല  കാ(്യങ്ങളും
സാമൂ�്യമാധ്യമങ്ങൾ  നമ്മൾക്ക്  മുമ്പിയ്യലക്ക്  എത്തിക്കുന്നു  ഒണ്മെ(ാറ്റ  വി(ലിണ്മെന്റ
പ്രവർത്തനംണ്മെകാണ്ടാണ്  ഈ  കാലഘട്ടത്തിൽ  ഇണ്മെതല്ലം  സാധ്യമാവുന്നത്  എന്ന്

വാസ്തവം.  എന്നാൽ  സാമൂ�്യമാധ്യമങ്ങൾ  പണ്ടുകാലത്തുമുണ്ട്  പണ്മെ�  ഇന്നത്തതിൽ
നിന്ന് വളണ്മെ( താഴ്ന്ന സാ�ച(്യത്തിൽ എന്ന് മാത്രം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നാം യ്യകൾക്കുന്ന
വാർത്തകൾ  നമുക്ക്  കിട്ടുന്ന  അറിവുകൾ  എല്ലാം  ശ(ിയായ്യണാ  എന്ന്  കൂ�ി

തി(ിച്ചറിയണണ്മെമ}ിൽ വളണ്മെ( ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല കാ(്യങ്ങളും നാം അറിയാണ്മെത തണ്മെന്ന

യ്യപാവുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി ഇത് യ്യവഗതയുണ്മെ� കാലമാണ് പുതിയ (ീതിയിൽ

പറഞ്ഞാൽ  4G  യുണ്മെ�കാലം  ഇന്ന്  എല്ലാവിവ(ങ്ങളും  നാം  നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

അറിയുന്നു  നമ്മൾക്ക്  അറിയ്യയണ്ടണ്മെതല്ലാം  വാർത്താചാനലുകളായും,യൂ�്യൂബ്,ഗൂഗിൾ

,എന്ന ഇന്റർണ്മെനറ്റിണ്മെന്റ പുതിയ മുഖങ്ങളുണ്മെ� രൂപത്തിലും നാം അറിയുന്നു ഇന്ന് കാലം
മാറി   കാലത്തിനനുസ(ിച്ചു  മനുഷ്യരും  പുതുതലമുറയും  മാറി  ഈ മാറ്റത്തിനു വലിയ
പങ്കുവ�ിക്കുന്നത്  യുവാക്കളാണ്  ഇന്നീ  കാലഘട്ടത്തിൽ  ഏറ്റവും  പ്രധാനണ്മെപ്പട്ട
ചിന്താവിഷയങ്ങളിൽ  ഒന്ന്  തണ്മെന്ന  വിദ്യാർത്ഥികളുണ്മെ�  സുഖക(മായ  പഠനത്തിനും

മുതിർന്നവരുണ്മെ�  യ്യജാലി  ആവശ്യങ്ങൾക്കും  നാം മനുഷ്യർ  ഈ  യ്യലാകണ്മെത്ത

ആശ്രയിക്കുന്നു സമൂ� മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന പുതിയ അറിവാണ് ഇതിനു കാ(ണം 
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പണ്മെ�  പുറയ്യമാ�ിണ്മെകാണ്ട്  അകയ്യമാ�ിണ്മെയ  വിശ്യാസിക്കരുത്  എന്ന്  പയ്യണ്ടയ്യതാ  കവി
പറഞ്ഞത്  യ്യപാണ്മെലയാണ്  ഈ  സമൂ�മാധ്യമങ്ങളുണ്മെ�  മുഖചിത്രം  ഈ  യ്യലാകണ്മെത്ത

വിവ(ങ്ങണ്മെളല്ലാം  ശ(ിയല്ല  .ചില  വ്യക്തികൾ  അവരുണ്മെ�  വ്യക്തിപ(മായ
ആവശ്യങ്ങൾക്കും  മറ്റും  സമൂ�മാധ്യമങ്ങണ്മെള  ഉപയ്യയാഗിക്കണ്മെപ്പടുന്നുണ്ട്  അതിനാൽ
സമൂ�മാധ്യമങ്ങളിലൂണ്മെ�  യുവ     തലമുറ  ണ്മെതറ്റായ  ദിശയിയ്യലക്കു  യ്യപാവാനും  ഈ

സമൂ�മാധ്യമങ്ങൾ  തണ്മെന്ന  കാ(ണം  അതിനാൽ  "സമൂ�  മാധ്യമങ്ങളും  യുവാക്കളും"
എന്ന  വിഷയം  ഈ  കാലഘട്ടത്തിൽ  ചിന്തിയ്യക്കണ്ടതാണ്  കൂ�ാണ്മെത  യ്യലാകത്തു  പല

മ(ണങ്ങൾക്കും  ,യ്യ(ാഗങ്ങൾക്കും  കുറ്റങ്ങൾക്കും  ഈ  മാധ്യമങ്ങൾ  കാ(ണമാവുന്നു

.എന്നിട്ടു  അവർ  തണ്മെന്ന  ആ  വാർത്ത  സമൂ�ത്തിന്  പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു  ഇവിണ്മെ�
സമൂ�മാധ്യമത്തിണ്മെന്റ  മണ്മെറ്റാരു  മുഖത്തിന്  തി(ശീല  വീഴുന്നു  അതിനാൽ  ഇന്ന്
ഇത്ത(ത്തിലുള്ള  സംഭവികാസങ്ങൾക്കു  ഈ  യ്യലാകം  സാ�്യം  വ�ിക്കുന്നു  ഇതിനു
എതി(ായുള്ള മുൻകരുതൽ അണ്മെല്ല}ിൽ ഇനി ഒരു വ്യക്തിയും സ്വകാ(്യ ആവശ്യ}ൾക്ക്

ഉപയ്യയാഗിക്കാതി(ിക്കാൻ,ഇനി  ഒരു  മ(ണവും സാമൂ�്യമാധ്യമങ്ങളിലൂണ്മെ�

ഉണ്ടാവാതി(ിക്കാൻ യ്യവണ്ട ന�പ�ികൾ നമ്മുണ്മെ� സർക്കാരും മറ്റ്  അധികൃതണ്മെപട്ടവരും
ന�പ്പിലാക്കിണ്മെകാണ്ടുവരുന്നു  ആയതിനാൽ  മാധ്യമ  യ്യലാകണ്മെത്ത  പൂർണമായും
വിശ്യാസമർപ്പിക്കരുണ്മെതന്നും  എന്നാൽ  ഉയ്യപ�ിക്കരുണ്മെതന്നും ഓ(്മിപ്പിക്കുന്നു പുതിയ
അറിവുകൾക്കും പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പുതിയ (ീതികളും തി(ിച്ചറിയാൻ ഒരുത്തമ
പൗ(നായി  ജീവിക്കാൻ  ഈ  യ്യലാകം  നണ്മെമ്മ  സ�ായിക്കുന്നു  ഈ  യ്യലാകത്തിണ്മെന്റ

(�സ്യമുഖം തി(ിച്ചറിഞ് ജീവിക്കുക .ഈ യ്യലാകണ്മെത്ത അപക�സാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ള
ണ്മെകണികളിൽ ണ്മെപ�ാണ്മെത സൂ�ിക്കുക എന്ന് ഓർമിക്കുക ഇതുണ്മെകാണ്ടുണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം
നമ്മൾക്ക്  ഒയ്യ(ാർതർക്കും  എയ്യന്നാർക്കുക  പയ്യണ്ടയ്യതാ  കവി  പറഞ്ഞയത്  ഞാൻ

ഇയ്യപ്പാൾ ഓർക്കുന്നു  "പറ്റിക്ക ണ്മെപടുന്നവർ  എന്നും പറ്റിക്കണ്മെപടുന്നു എന്ന (ീതിയിൽ
ആയി യ്യപാവരുത് പുതുതലമുറയുണ്മെ� അവസ്ഥ എയ്യന്നാർമിപ്പിക്കുന്നു 

"ചതിയും കള്ളവും ഇല്ലാത്ത നല്ല നാണ്മെളക്കായി ആശംസിക്കുന്നു "

**************************************

                                                                                              BY
AMAL AS 10:A
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ഡിജിറ്റൽ  ണ്മെപയിന്റിംഗ് 
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MOTHER

I always thought that why the people put their mothers
to orphanage.   How them do this cruelty and how this possible.
She is not take rest every time. She looking the happiness of her
child.   The child hood all are saying “mother is mine” and they
are grow up and say mother is not mine ‘she is yours’.    This
generation peoples  don’t  ask mothers  to  their  happiness  all  are
selfish and cruel mind.  The world’s most painful moment in a
mother  is  people  put  their mothers  to  orphanage  that  time  the
mother not angry to their child and her husband comes to home
with a delicious food she give to her son and says I don’t like it
you eat  them very  hard  working  in  the  world  is  mother  and I
always thought why the people put there mother to orphanage how
them do this cruelty and how this possible.......

BY

 ADHREENATH JS

IX:B
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എന്റെ� വിദ്യാലയം 
എന്റെ� ലലാകം 

എണ്മെന്റ വിദ്യാലയത്തിണ്മെന്റ യ്യപ(് ണ്മെ�ക്നിക്കൽ

ഹൈ� സ്കൂൾ പയ്യ�ാളി എന്നാണ് ഇത് ജില്ലയിണ്മെല ഒരു

പ്രശസ്തമായ സ്കൂളാണ് എണ്മെന്റ സ്കൂളിൽ ഒരു വലിയ

കവാ�മുണ്ട് എണ്മെന്റ സ്കൂളിന്  (ണ്ടു നില ണ്മെകട്ടി�വും ഒരു

വലിയ കളിസ്ഥലവുമുണ്ട് ഞങ്ങളുണ്മെ� അധ്യാപകർ ഞങ്ങണ്മെള യ്യ��ിക്കുകയും ഞങ്ങണ്മെള 

പഠനകാ(്യങ്ങളിൽ വളണ്മെ(യധികം ശ്രദ്ധണ്മെചലുത്തുകയും ണ്മെചയ്യുന്നു ക്ലബ് 

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ�ായവും പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുണ്മെ� 

സ്കൂളിൽ ധാ(ാളം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട് കായികവിയ്യനാദൾക്കു പ്രശസ്തമാണ്  നമ്മുണ്മെ� സ്കൂൾ 

ഈ വ(്ഷം കലാ മത്സ(ങ്ങളിലും കായിക മത്സ(ങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം യ്യന�ാൻ 

കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്  എനിക്ക് സ്കൂളിൽ യ്യപാകാൻ ഇഷ്ടമാണ്  അത് വളണ്മെ( (സക(മാണ് 

ഞാൻ എണ്മെന്റ വിദ്യാലയണ്മെത്ത ഇഷ്ടണ്മെപ്പടുന്നു 

BY
PRAJULA TEACHER
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ചന്ദ്രയാൻ  2 
ഇന്ത്യയുണ്മെ� അഭിമാന പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ 2 

പൂർണവിജയത്തിൽ എത്തുന്നതിന് ത�സ്സമായത് ചന്ദ്രയാൻണ്മെറ ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള
സിഗ്നലിൽ  യ്യന(ിട്ട  ത�സ്സമാണ്.  പദ്ധതി  വിജയക(ം  എന്നുതണ്മെന്ന  പറയാണ്മെമങ്കുലും
ഇന്ത്യൻ  ഹൈ�സ്  റിണ്മെസർച്ച്  ഓർഗഹൈനയ്യസഷൻ  ഉയ്യ�ശിച്ചിരുന്ന  മുഴുവൻ  ല�്യവും
നിറയ്യവറ്റാൻ ചന്ദ്രയാൻ  2 വിന്  സാധിച്ചില്ല.  പദ്ധതിയുണ്മെ�  അവസാനഘട്ടത്തിലുണ്ടായ
പ്രശ്നങ്ങൾ  എണ്മെന്താണ്മെക്കയാണ്മെണന്ന്  മനസ്സിലാക്കാൻ  പലത(ത്തിലുള്ള
അയ്യന്വഷണങ്ങളാണ്  ഇയ്യ�ാ  ആ(ംഭിക്കുന്നത്.  ഇയ്യ�ായുണ്മെ�  ചന്ദ്രയാൻ  2  സംഘം
വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ നഷ്ടണ്മെപ്പട്ടതിനുള്ള കാ(ണം മനസ്സിലാക്കാനായി
ഹൈഫനൽ  എമിഷൻസ്  അ�ക്കമുള്ള  കീ  ഡാറ്റാ  ണ്മെസറ്റുകളും  ണ്മെസൻസർ  ഡാറ്റകളുണ്മെ�
അവസാന ണ്മെസറ്റും കൃത്യമായി പ(ിയ്യശാധിക്കും.  ഇവയിലൂണ്മെ� തണ്മെന്ന കമ്മ്യൂണിയ്യക്കഷൻ
നഷ്ടണ്മെപ്പട്ടത്  എങ്ങണ്മെനണ്മെയന്ന കാ(്യത്തിൽ കൃത്യമായ വ്യക്തത ഉണ്ടാകുണ്മെമന്ന് ഇയ്യ�ാ
വൃത്തങ്ങൾ  വ്യക്തമാക്കി.  ചന്ദ്രയാൻ  2 വിൻണ്മെറ  ഓർബിറ്ററും  സിഗ്നൽ  തക(ാർ
ഉണ്ടായണ്മെതങ്ങണ്മെനണ്മെയന്ന് പഠിക്കാൻ ഉപയ്യയാഗണ്മെപ്പടുത്തും. ഓർബിറ്റർ ഉപയ്യയാഗിച്ച് ആ
പ്രയ്യത്യക ഇ�ണ്മെത്ത മാപ്പ് ണ്മെചയ്യും. മാപ്പ് ണ്മെച�ണ്മെപ്പട്ട ഇ�ത്തിൽ എണ്മെന്ത}ിലും ണ്മെതളിവുകൾ
ലഭിക്കുന്നുയ്യണ്ടാ  എന്ന് പ(ിയ്യശാധിക്കും.  ഒപ്പം  ആ  മാപ്പ്ഡ്  ഏ(ിയയിൽ യ്യവണ്ട
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ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ         14            നിറക്കൂട്ട്        
ണ്മെപർയ്യഫാമൻസിൽ എണ്മെന്ത}ിലും കുറവുകൾ ചന്ദ്രയാൻ വിൽ ഉണ്ടായിട്ടുയ്യണ്ടാ എന്നും
പ(ിയ്യശാധിക്കും. ചന്ദ്രയാൻ 2 വിൻണ്മെറ ലാൻഡറിണ്മെല സിഗ്നൽ നഷ്ടണ്മെപ്പട്ടതിണ്മെനകുറിച്ചുള്ള
പ(ിയ്യശാധനകൾക്ക്  സ�ായകമാവുന്ന  ഡാറ്റകൾ  യ്യ ാബൽ  ഹൈ�സ്  ണ്മെനറ്റ്വർക്കിൽ
നിന്നും  ലഭ്യമാക്കാനുള്ള  ശ്രമങ്ങളും  ഇയ്യ�ാ  ന�ത്തുന്നുണ്ട്.  വിക്രം  ലാൻഡറുമായുള്ള
യ്യകാൺ�ാക്ട്  തി(ിച്ചുപി�ിക്കാനുള്ള  ശ്രമങ്ങൾ  പ(ാജയണ്മെപ്പട്ടുണ്മെവ}ിലും  ചന്ദ്രയാൻ  2
മിഷൻണ്മെറ  ഭൂ(ിഭാഗം  പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയക(മായിരുന്നു.   ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള
സിഗ്നൽ  നഷ്ടമായയ്യതാണ്മെ�  ഇയ്യ�ായുണ്മെ�  ണ്മെബംഗളൂരു  യ്യകന്ദ്രത്തിൽ  ഹൈവകാ(ികമായ
അന്ത(ീ�മാണ്  ഉണ്ടായത്.  ഐഎസ്ആർഓ  ണ്മെചയർമാൻ  ണ്മെക  ശിവൻ  സിഗ്നൽ
നഷ്ടമായ കാ(്യം ഔയ്യദ്യാഗികമായി അണ്മെനൗൺസ് ണ്മെചയ്തത് ശബ്ദം ഇ�റിണ്മെകാണ്ടാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി  നയ്യ(ന്ദ്രയ്യമാദിയും  ഇയ്യ�ാ  ണ്മെബംഗളൂരുവിൽ  എത്തിയിരുന്നു.  പദ്ധതി
പ(ാജയമണ്മെല്ലന്നും  ശാത്രജ്ഞർ  വിഷമിക്കരുണ്മെതന്നും  പറഞ്ഞ  അയ്യ��ം  പദ്ധതിക്ക്

പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവണ്മെ( അഭിന5ിക്കുകയും ണ്മെചയ്തു.
ശാസ്ത്രജ്ഞണ്മെ(യും  (ാജ്യണ്മെത്തയും അഭിസംയ്യബാധന  ണ്മെചയ്ത്  സംസാ(ിച്ച  യ്യമാദി  മികച
റിസൾട്ടുകൾ  വ(ാനി(ിക്കുന്നയ്യത  ഉള്ളുണ്മെവന്നാണ്  പറഞ്ഞത്.  ശാത്രജ്ഞർ  പ്രതീ�
ഹൈകവി�രുണ്മെതന്നും  യ്യനട്ടത്തിയ്യലക്ക്  നമ്മൾ  അടുത്തുണ്മെകാണ്ടി(ിക്കുകയാണ്മെണന്നും
അയ്യ��ം  കൂട്ടിയ്യച്ചർത്തു.  യ്യലാകണ്മെത്ത  മികച്ച  ബ�ി(ാകാശ  ഗയ്യവഷണ
ഓർഗഹൈനയ്യസഷനിൽ  ഒന്നാണ്  ഇയ്യ�ാണ്മെയന്ന്  ണ്മെതളിയിച്ചുകഴിഞ്ഞി(ിക്കുന്നു.  (ാജ്യം
ശാത്രജ്ഞണ്മെ( ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നുണ്മെവന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിയ്യച്ചർത്തു.  ചന്ദ്രയാൻ
2 ൻണ്മെറ  അവസാനഘട്ട  ലാൻഡിങ്  പ്രശ്നങ്ങൾ  കാ(ണം  മിഷൻണ്മെറ  5  ശതമാനം
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  മാത്രമാണ്  ന�ക്കാണ്മെത  യ്യപായത്.  ചന്ദ്രയാൻ  2 ൻണ്മെറ  ഓർബിറ്റർ
ഇയ്യപ്പാഴും  ചന്ദ്രണ്മെന  ഭ്രമണം ണ്മെചയ്യുന്നുണ്ട്.  ഇന്ത്യൻ  ബ�ി(ാകാശ  ഗയ്യവഷണ
ച(ിത്രത്തിണ്മെല അഭിമാന മിഷൻ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാണ്മെയ}ിലും
വിജയക(മാണ്മെണന്ന്  തണ്മെന്ന  പറയാം.  ഉണ്ടായ  പ്രശ്നങ്ങണ്മെള  കൃത്യമായി  പ(ിയ്യശാധിച്ച്

പഠിച്ച് അടുത്ത അദ്ധ്യായം തുറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിലാണ്  ISRO    
                                             BY

                 SANAY SURESH
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THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN 
PRESENT SCENERIO

    There are so many advantages and disadvantages in social media nowadays
the role of social media in present scenario is good as bad.
The advantages of social media is.
*Easy to talk
*Easy to study      
*Easy to think
*We get knowledge of any think.
The advantages are every time looking at the mobilephones,TV,laptops may be
lead to blind mobile.
 * Not having memory
* Not know about the possible thinks
There  are  different  types  of  social  media  news  channel  reporters
Facebook ,whatsapp,google mobile phones, laptops etc....
Nowadays we can hear about the cheating of girls in different in different ways
of social  media also there are so many fake massages.   The over use mobile
phones causes headache, blindness may causes dead.
Social media give as so many knowledge .There are so many types of cheating
such as money cheating ,photo cheating. In 2018 September there was cheating
about  the  money  the  reporters  of  any  news channels  get  the  news  from the
various types of cheating the social media in the present scenario is we get any
place at any time in social media and we can hear news at any time and we can
watch any moves or any stage show at anytime on social media.

BY
ISHAN VIJAY K

IX:B
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ഓണ പൂക്കളം (ഡി�ിറ്റൽ)
 
 

BY
LITTLE KITES MEMBERS

THS PAYYOLI
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            ലഹരി          
                                                      കവിത 
 

 എത്ര  മാത്രം ന്ദേനാക്കി ഞാൻ 
നിജെന മാന്ദേറാട് ന്ദേചർത്ത് ഉറക്കിയിന്ദേല്ല 
എന്നിട്ടു നീ  എജെന്ന പീരിനന്ദേല്ലാ 
എൻ മനസ്സിജെ.   ന്ദേരാദന 
ജെന അറിയാജെത ന്ദേപായന്ദേല്ലാ 
എ6ിനു  ന്ദേവണ്ടി  ജെപയ്ത് നീ 
ആദ്യന്ദേമ പറഞ്ഞിന്ദേല്ല 
നിന്ദേനാട്  ഞാൻ  മരണം
നിൻ മുന്നിൽ  എത്തുജെമന്ന് 
ലഹരിയുജെട  മടിത്തട്ടിൽ 
നീ ഉല്ലസിക്കുന്ദേlാൾ 
എത്ര ഞാൻ നിന്ദേനാട് പറഞ്ഞതന്ദേല്ല 
എൻ മനസിൻ ന്ദേവദന 
നീ  ആറിനത്തുമില്ല 
എന്നാണ്  ഈ ലഹരി വന്നത് 
ചന്ദ്രജെന നക്ഷത്രങ്ങൾ 
കാവിലിരിക്കുന്നതുന്ദേപാജെലയൂ 
സുര്യൻ  മറച്ചു ജെവയ്ക്കുനന്ദേതന്ദേപാജെലയൂ 
നിജെന്ന  ഞാൻ ന്ദേനാക്കിയിന്ദേല്ല 
എന്നിട്ടു ജെമന്ദേനാട് നീ 
ഇതു ജെചയുതന്ദേല്ലാ 
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എ6ിനു ൈrദവന്ദേമ 
 ഇവനിതു ജെപയ്ത്ത്ത്ത് 
 ഈശ്വര നിന്ദേനാട് ഞാൻ
എത്ര പ്രാർതിച്ചതന്ദേല്ല 
എന്നിട്ടു ഇവൻ ജെവന്തു ജെവണ്ണീരയിന്ദേല്ല 
അച്ഛനില്ലാത്തത് നിജെന്ന 
ഞാൻ അറിയുകന്ദേപാലു ജെചയതില്ല 
നിജെന്ന  ഞാൻ  ന്ദേനാക്കിയിന്ദേല്ല 
പിജെന്ന എ6ിനായിരുന്നു  നീ  ഇത് 
ജെചയ്ത് ത്
ഇന്നജെല കണ്ട  നിജെന്ന 
എന്തുജെകാണ്ടായിരുന്നു ഇത് 
അത് സാധിക്കാത്തത് 
നിർണയജെമങ്കിലു  ഒന്നിതു പറയു 
കുമാര  നീ എജെ. 
വക്കുകൾ  ന്ദേകൾക്കന്ദേവ 
ഭുമി യിൽ  നിൻ �ീവൻ 
ഉണ്ട കുമാരിയന്ദേല്ല 
ലഹരി എന്നത്
�ീവിത നാശത്തിന് 
കാരണമാകുന്നു 
എ6ിനു  നിജെ.  �ീവിതം 
നശിപ്പിച്ചു നീ 

BY ARJUN IK
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സ്കൂൾ ഭ(ണഘ�ന

സ്വാതന്ത്ര്യം ,സമത്വം ,സായ്യ�ാദ(്യം ,എന്നിവയിൽ അതിഷ്ടിതമായതും 
സ്വതന്ത്ര വായനയ്ക്കും ചിന്തക്കും സർഗ്ഗാത്മക ആവിഷ്കാ(ങ്ങൾക്കും അവസ(ം ഒരുക്കുന്ന 
സ്കൂൾ അന്ത(ീ�വും ജാതിമത വർഗ്ഗവർണ്ണ (�ിതമായ ശാന്തവും സൗഹൃതപ(വുമായ 
അന്ത(ീ�ം കാത്തുസൂ�ിക്കുന്ന ഒരു ഭ(ണഘ�നാ ഞങ്ങൾ സ്വയം  ത�ാറാക്കി ഇയ്യന്ന

ദിവസം 2020 ജനുവ(ി 26 ന് സമർപ്പിക്കുന്നു

സ്കൂൾ ഭ(ണഘ�നാ നിർമ്മാണ സമിതി 

ഗവ :ജെടക്നിക്കൽ ൈഹസ്കൂൾ  പന്ദേ'ാളി
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കുട്ടികളുണ്മെ� അവകാശപത്രിക
(സ്കൂൾ)
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അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയുംചാമ്പങ്ങയും
ണ്മെചറുകഥ

ഒ(ി�ണ്മെത്താ(ി�ത്ത്   ഒരു  അപ്പൂപ്പനും  അമ്മൂമ്മയും  ഉണ്ടായിരുന്നു.

അവരുണ്മെ�  വീ�ിനു  മുന്നിൽ  ഒരു  ചാമ്പ  മ(ം  ഉണ്ടായിരുന്നു.  ആ  ചാമ്പ  മ(ത്തിൽ

നിറണ്മെയ  ചാമ്പങ്ങ  ഉണ്ടായി.  ചാമ്പമ(ം  മുഴുവൻ  ചാമ്പങ്ങ  പഴുത്തു  കി�ക്കുന്നത്

കാണുവാൻ  നല്ല  (സമായിരുന്നു.   അങ്ങണ്മെനയി(ിണ്മെക്ക  ഒരു  ദിവസം  അമ്മൂമ്മ

അപ്പൂപ്പയ്യനാ�് പറഞ്ഞു. "എന്ത് (സമാണ് ചാമ്പങ്ങ പഴുത്തു കി�ക്കുന്നതു കാണുവാൻ.

നമുക്ക്  ഇതാർക്കും  ണ്മെകാടുയ്യക്കണ്ട.  അടുത്ത  വീടുകളിണ്മെല  കുട്ടികൾ  വരുയ്യമ്പാൾ

നമുക്കവണ്മെ(  ഓ�ിക്കാം. ഇതുയ്യകട്ട്  അപ്പൂപ്പൻ  പറഞ്ഞു.  "ശ(ിയാ  ,  ഇതാർക്കും

ണ്മെകാടുയ്യക്കണ്ട.  നമുക്കും  കഴിയ്യക്കണ്ട.  എന്നും  കണ്ടു  ണ്മെകാണ്ടി(ിക്കും.   അപ്പൂപ്പനും

അമ്മൂമ്മയും ചാമ്പയ്ക്ക് കാവലിരുന്നു.അവർ ചാമ്പങ്ങ പറിക്കാൻ വന്ന കുട്ടികണ്മെളണ്മെയല്ലാം

ഓ�ിച്ചു.  അവർ  പഴുത്തചുവന്ന  ചാമ്പങ്ങ  സയ്യന്താഷയ്യത്താണ്മെ�  കണ്ടു  ണ്മെകാണ്ടിരുന്നു.

അങ്ങണ്മെനയി(ിണ്മെക്ക  അവരുണ്മെ�  ചാമ്പങ്ങ  (ാത്രിയിൽ  ആയ്യ(ാ  പറിക്കുന്നുണ്മെണ്ടന്ന്

അവർക്കു  മനസിലായി.  അവർ  ആണ്മെള  കണ്ടുപി�ിക്കാൻ  തീരുമാനിച്ചു.  അത്  ഒരു

മ(പ്പട്ടിയാണ്മെണന്ന്  അവർക്ക്  മനസിലായി.  അപ്പൂപ്പനും  അമ്മൂമ്മയും  മ(പ്പട്ടിണ്മെയ

എങ്ങണ്മെന പി�ിക്കാം എന്ന് തല പുകഞ്ഞായ്യലാചിച്ചു.  അങ്ങണ്മെന അമ്മൂമ്മണ്മെക്കാരു ഒരു

ബുദ്ധി യ്യതാന്നി.  അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു  . "(ാത്രി ആകുയ്യമ്പാൾ അപ്പൂപ്പൻ ചാമ്പ മ(ത്തിനു

മുകളിൽ ഇ(ിക്കണം.  മ(പ്പട്ടി  വരുയ്യമ്പാൾ അതിണ്മെന കുലുക്കി തായ്യഴക്കി�ണം.ഞാൻ

ഒരു വ�ിയുമായി താണ്മെഴ ഇ(ിക്കാം.  ഞാൻ അതിണ്മെന അ�ിച്ചു ണ്മെകാല്ലാം."   അപ്പുപ്പൻ

സമ്മതിച്ചു.  അങ്ങണ്മെന (ാത്രിയായി.  അപ്പൂപ്പൻ ചാമ്പ മ(ത്തിനു മുകളിൽ പുതച്ചു മൂ�ി
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ഇരുന്നു.  അമ്മൂമ്മ ചാമ്പ മ(ത്തിണ്മെന്റ ചുവട്ടിലും  ഇരുന്നു.  കുണ്മെറ  യ്യന(മായിട്ടും  മ(പ്പട്ടി

വന്നില്ല. അപ്പൂപ്പന് ഉറക്കം വന്നു തു�ങ്ങി. അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങണ്മെന ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയ്യപ്പായി.

ഉറങ്ങി  മ(ത്തിൽ  നിന്നു  തായ്യഴക്കു  വീണു (ാത്രിയയ്യല്ല  അമ്മുമ്മക്കുയ്യണ്ടാ  കണ്ണു

കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളു! അമ്മൂമ്മ മ(പ്പട്ടിയാണ്മെണന്നു വിചാ(ിച്ച് അപ്പൂപ്പണ്മെന അ�ിയ്യയാ��ി.

അപ്പൂപ്പൻ യ്യവദന ണ്മെകാണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കാൻ തു�ങ്ങി. നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം

യ്യകട്ടയ്യപ്പാൾ  അമ്മൂമ്മക്ക്  യ്യതാന്നി."ഇത്  മ(പ്പട്ടിയുണ്മെ�  സ്വ(മല്ലയ്യല്ലാ.  ഒരു  മനുഷ്യണ്മെന്റ

സ്വ(ം  ആണയ്യല്ലാ ?" അമ്മൂമ്മ പുതപ്പു മാറ്റി യ്യനാക്കിയയ്യപ്പാൾ , അതാ പാവം അപ്പൂപ്പൻ

അ�ി ണ്മെകാണ്ട്  അവശനായി കി�ക്കുന്നു.  അമ്മൂമ്മക്കും വിഷമമായി.  പിന്നീ�്  അവർ

എല്ലാവർക്കും  ചാമ്പങ്ങ  ണ്മെകാടുക്കാ  തു�ങ്ങി.  കുട്ടികളുണ്മെ�  സയ്യന്താഷം  കണ്ടയ്യപ്പാൾ

അവർക്കും സയ്യന്താഷം യ്യതാന്നി.

ഇഷാൻ വിജയ്  ണ്മെക 
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REPORT OF ISRO

Department Of Space (DOS) has the primary responsibility of promoting the
development of space science, technology and applications towards achieving
self-reliance and facilitating in all round development of the nation. With this
basic objective, DOS has evolved the following programmes:
•  Indian  National  Satellite  (INSAT) programme  for  telecommunication,
television  broadcasting,  meteorology,  developmental  education,  societal
applications  such as  telemedicine,  tele-education,  tele-advisories  and  similar
such services 

• Indian Remote Sensing (IRS) satellite programme for the management of
natural resources and various developmental projects across the country using
space based imagery 

•  Indigenous  capability  for  the  design  and  development  of  satellite  and
associated  technologies  for  communications,  navigation,  remote  sensing and
space sciences

 • Design and development of launch vehicles for access to space and orbiting
INSAT/ GSAT, IRS and IRNSS satellites and space science missions 

•  Research  and  development  in  space  sciences  and  technologies  as  well  as
application programmes for national development The Department Of Space is
committed to: 

•  Carrying  out  research  and  development  in  satellite  and  launch  vehicle
technology with a goal to achieve total self reliance 
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• Provide national space infrastructure for telecommunications and broadcasting
needs of the country 

• Provide satellite services required for weather forecasting, monitoring, etc. 

•  Provide  satellite  imagery  required  for  the  natural  resources  survey,
management  of  natural  disasters,  public  good  services  and  monitoring  of
environment in the country 

                                                                     

Orbiter

Lander—   Vikram  
The Lander of Chandrayaan-2 was named Vikram after Dr Vikram A Sarabhai,
the Father of the Indian Space Programme. It was designed to function for one

lunar day, which is equivalent to about 14 Earth days.
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Rover—   Pragyan  

Chandrayaan-2’s Rover was a 6-wheeled robotic vehicle named as Pragyan, 
which translates to 'wisdom' in Sanskrit.

ISHAN VIJAY K
IX:B
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വലുതാണ് നമ്മുജെട കൂട്ടുകാർ 
കവിത 

വലുതാണ് നമ്മുണ്മെ� കൂട്ടുകാർ 

സുഹൃത്തുക്കളില്ലാത്ത ജീവിതണ്മെമന്ത് 

സുഹൃത്തുക്കളായ്യണ ജീവിതശീലം 

ഹൈദവം തന്ന വ(താനാമാണവർ 

നമ്മുണ്മെ� നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ 

നമ്മുണ്മെ� യ്യവദന അറിയിക്കുവാൻ ഏകനാം

നമ്മുണ്മെ� സുഹൃത്തുക്കൾ 

നമ്മുണ്മെ� യ്യവദനകളിലും നമുക്ക് ആശ്വാസമാം

നമ്മുണ്മെ� കൂട്ടുകാർ യ്യനർവഴി കാട്ടിടുന്നവ(ാണവർ 

യ്യനണ്മെ( മാർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നവർ 

ഒരുനാൾ അവർ നണ്മെമ്മ  പി(ിയുയ്യമ്പാൾ 

ഉള്ളിൽ സ}�ം ആർത്തുകൂകും 

ഏക താണലാം  കൂട്ടുകാ(ണ്മെന ഓർത്തു

 നമ്മൾ ക(യാത്ത ദിവസമില്ല 

കൂട്ടുകാ(ണ്മെന്റ യ്യവർപാ�് മനസ്സിണ്മെല 

തീയ്യയ എന്നും ആളിക്കത്തിക്കും 

കൂണ്മെ�യുള്ളയ്യപ്പാൾ മനസ്സിലാകാത്ത 

ഇഷ്ടം നമുക്ക് യ്യവ(്പി(ിഞ്ഞായ്യല മനസ്സിലാവും 

എണ്മെന്ന തനിച്ചാക്കി യ്യപായണ്മെതണ്മെന്ത 

നീ എണ്മെന്റ പ്രിയ കൂട്ടുകാ(ൻ 

നീ ഇല്ലാണ്മെത ഞാനീ ഭൂമിയിൽ 
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ഒറ്റണ്മെപടുന്നത് യ്യപാണ്മെല യ്യതാന്നുന്നു 

കുളത്തിൽ കുളിക്കാനും കുസൃതികൾ 

കാട്ടാനും ഇനി എനിക്ക് ആരുണ്ട് കൂട്ടുകാ(ാ 

എണ്മെന്ന തനിച്ചാക്കി എന്തിനു നീ യ്യപായി 

ഞാനീ ഭൂമിയിൽ തനിച്ചായയ്യല്ലാ 

നീ ഇല്ലാണ്മെത ഞാൻ എങ്ങണ്മെന ഈ 

ഭൂമിയിൽ തനിച്ചു ജീവിക്കുണ്മെമൻ കൂട്ടുകാ(ാ 

യ്യനാവുണ്മെമയ്യന്നാർയ്യത്താ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ 

നീയില്ലാണ്മെത്താരു ജീവിതത്തിൽ 

                                          ഗവണ്മെ�ന്റ് ണ്മെ�ക് നിക്കൽ ഹൈ�സ്കൂൾ പയ്യ�ാളി 



ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ         28            നിറക്കൂട്ട്        

പിരിയുന്ന ന്ദേവദന 
കവിത 

നിണ്മെന്ന പി(ിയാൻ എനിക്കിനിയാവില്ല 

നിയ്യന്നാളം യ്യ��ം മറ്റാർക്കും ണ്മെകാടുത്തില്ല 

നീണ്മെയൻ മനസ്സിണ്മെന ചഞ്ചലമാക്കി 

നീഎന്നിട്ടും നീണ്മെയണ്മെന്ന പി(ിഞ്ഞു യ്യപാകുന്നു 

നീണ്മെയൻ അടുക്കൽ നിൽക്കുയ്യന്താറും 

എൻ യ്യനത്രത്തിൽ നിന്നും മഴണ്മെചാ(ിയുകയാണ് 

നീ എണ്മെന്ന ഒ(ിക്കലും പി(ിയല്ല 

എന്നിണ്മെല മഴയുണ്മെ� വിലനിനക്കറിയുണ്മെമ}ിൽ 

ഇനിമുതൽ ഞാണ്മെനാരു ഭ്രാന്തനാകുമി 

നീ എണ്മെന്ന പി(ിഞ്ഞാൽ 

എന്തിനു നീണ്മെയനിണ്മെന്നയിങ്ങണ്മെന യ്യവദനിപ്പിക്കുന്നു 

 ഞാൻ നിയ്യന്നാ�് നിയ്യന്നാ�് ണ്മെചയ്തത് 

പൂവും വണ്ടുമായിരുന്നു നമ്മൾ 

താമ(യും സൂ(്യനുമായിരുന്നു 

എന്നിട്ടും നീണ്മെയണ്മെന്ന പി(ിയുന്നണ്മെതണ്മെന്തന്നറിയില്ലയ്യല്ലാ 

എന്തിണ്മെനന്നറിയില്ലയ്യല്ലാ 

ഇനിണ്മെയാരു ജന്മം നമുക്കിനിയുണ്മെണ്ട}ിൽ 

നീണ്മെയാരു പനിനീരും ഞാൻ അതിണ്മെല മുൾണ്മെച്ച�ിയുമാകയ്യവ 

ഇയ്യതാർത്തു നീ ഭയയ്യക്കണ്ട ഇത് നിനക്ക് യ്യവണ്ടിയാണ് 

നിണ്മെന്ന യ്യവദനിപ്പിക്കാൻ യ്യവണ്ടിയല്ല 

നിണ്മെന്ന ആരും യ്യവദനിപ്പിക്കാതി(ിക്കാനാണ് 

ഇനിയും എന്നിണ്മെല യ്യ��ം മനസ്സിലാക്കാൻ 
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കഴിയുന്നിണ്മെല്ല}ിൽ 

നീണ്മെയന്നിൽ നിന്ന് പി(ിയ്യഞ്ഞാളു 

എ}ിലും നിണ്മെന്ന പി(ിയാൻ എനിക്കാവില്ല

 നിയ്യന്നാളം യ്യ��ം മറ്റാർക്കും ണ്മെകാടുത്തില്ല 

BY
NACHIKETH AJ
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         സ്കൂൾ ഫലിതങ്ങൾ
1.നിലത്തു പഞ്ചസാര വീണന്ദേപ്പാൾ 

ടിന്റുന്ദേമാ. അച്ചൻ: ന്ദേമാന്ദേന ആ ന്ദേവലക്കാരി 

�ാനുന ഇങ്ങു വിളിന്ദേച്ച......

ടിന്റുന്ദേമാൻ: �ാനു....

അച്ചൻ പഞ്ചാരഅടിക്കാൻ

 വിളിക്കുന്നു.......

BY LITTLE KITES MEMBERS

2.ടുണ്ടു: എടാ ടിന്റു  നി. 

ഭാര്യജെയ പാമ്പു കടിച്ചു 

ടിന്റു : കടിച്ചതാവില്ല 

ഡുണ്ടു : പിജെന്നന്ദേയാ 

ടിന്റു :വിഷം തീർന്നന്ദേപ്പാൾ പാമ്പ് റീചാർ�് ജെചയ്തതാവും 
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അമ്മ
കവിത

   ഏയ്യതാനിദ്രതൻ .......ണ്മെപാൻമിഴി ........

പീലിണ്മെയൻ .........യ്യ��വാത്സല്യമാണ്മെമ -
ന്നമ്മയുണ്മെ� മുഖം ണ്മെതളിഞ്ഞു 
പൂവിതളിൽ ണ്മെപയ്തിറങ്ങുന്ന 
കുളിരുള്ള മഞ്ഞു കണങ്ങണ്മെളൻ 
അമ്മയുണ്മെ� ക(�(്ശയ്യമൻ 

ണ്മെനറുകയിൽ ണ്മെതാട്ടയ്യപ്പാൾ ......അറിയാണ്മെതണ്മെയൻ 
മനസ്സ് അമ്മതൻ യ്യ��ത്തിൽ 

മഞ്ജു കണങ്ങളാൽ മൂ�ി .
യ്യകട്ട് ഞാൻ എൻ കാതിൽ 
എന്നമ്മതൻ താ(ാട്ടിൻ  ഈണം 
അറിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ നാവിനാൽ 
അമ്മണ്മെയനിയ്യക്കകിയ മുലപ്പാലിൻ മധു(ം 

വാ(ിണ്മെയടുണ്മെത്തന് അമ്മ .........എൻ കവിളിൽ 

ഉമ്മ ണ്മെവയ്ക്കയ്യവ ...........
അറിയാണ്മെത പുഞ്ചി(ിണ്മെച്ചന് ചുണ്ടുകൾ 
നിദ്രയുണ്മെ� ഏയ്യതാ അഭ്രപാളിയിൽ 
തട്ടിഞാൻ ണ്മെഞട്ടി ഉണ(ണ്മെവ 
മിഴികളിൽ നിറയ്യഞ്ഞാണ്മെ(ൻ 
യ്യ��നിധിയാണ്മെമന്നമ്മണ്മെയവിണ്മെ� 
അമ്മയുണ്മെ� പുഞ്ചി(ി തൂകിയ മുഖണ്മെമവിണ്മെ�

 ഇരുളിണ്മെന്റ പാതയിൽ തപ്പിത്തി(ഞ്ഞു 

ഞാണ്മെനൻ അമ്മണ്മെയ .............
കൂ(ിരുളിൽ യ്യപായ്മറണ്മെഞ്ഞാണ്മെ(ൻ അമ്മണ്മെയ 
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ഓ(്ണ്മെ�ൻ ണ്മെനഞ്ചകം ക(ഞ്ഞു ............വിതുമ്പലാൽ

 വിറയ്യച്ചാണ്മെ(ൻ ചുണ്ടുകൾ 
എണ്മെന്റ മിഴികളിൽ നിറഞ്ഞു കണ്ണീർ ക�ൽ 
മിഴികളിൽനിന്ന�ർന്നു വീണ്മെണാ(ാ

 കണ്ണീർതുള്ളിയിലും ഓയ്യ(ാ കണ്ണീർ കണത്തിലും

എന്നമ്മയ്യയാടുള്ള യ്യ��മായിരുന്നു ..............

ഇനിണ്മെയന്ന് കാണുണ്മെമന്നമ്മണ്മെയ ...ഞാൻ 
ഒ(ിക്കൽ ഞാനുണ്മെമത്തും ഞാൻ വന്നണയും 
ഇരുളിണ്മെന്റ ആഴങ്ങളിൽ മറഞ്ഞി(ിക്കുന്ന  
എന്നമ്മയുണ്മെ� അടുയ്യത്തക്ക് 

അമ്മയുണ്മെ� യ്യ��ത്തിനായി ..........................  

ബാലാജി ണ്മെക .പി 
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TECHNICAL HIGH SCHOOLS
PRESENT&FUTURE

A short history:
Technical  high  school(THS)of  kerala,  originally  known  as  junior

technical schools (JTS)  were started in the year 1960-1961 with the aim of
grooming technically talented youth among the weaker section of the society
who could be empolyed in the then flourishing industries  of  kerala such as
TELK and also in PWD and KSEB. In the early years of THS many of the
students could manage to secure jobs in such industries where the known-how
acquired  at  the  THS  Xth  standard  level  was  sufficient.  The  medium  of
instruction for  the  general  as well  as  the  technical  subject  was Malayalam
since it was generally considered sufficient to secure a job in the state.
         However the scenario has changed entirely in the recent years. The direct
job prospect of a THSLC passed student has dwindled considerably. Instead the
growth of technology over these years and globalization phenomenon has open
immense  employment  prospect  for  skilled  technicians  and  engineers  with
diploma and engineering degrees. Thus we cannot afford to think of THS as a
terminal job landing course instead it has become imperative to think of THS as
a steeping stone to higher technical education so as to unable our students to
secure good job with in and out side the state.
 
The envisaged role in future:
With  the  successful  implementation  of  the  curriculum  revision  ths  will  be
develop  in  stature  to  be  preferred  destinations  of  bright  students  seeking
technical learning and quality enhancement. The elementary technical concept
and skills imbibed by the students in the school years will pave way for effective
learning and assimilation of advanced concept and practice in their diploma
and engineering studies.
*the  current  policy  of  the  state  and  central  government  is  to  impart   skill
training to all students with the aim of developing a skilled workforce to meet
the global industrial demands  of the coming year.
The state that create39 technical hubs to impart skills in various jobs.
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*THS with the effective implementation of the revised curriculum, have set the
stage  for  a  natural  growth  it  has  been  noticed  that  more  than  80%of  the
students seeking admission to polytechnics are +2 students. 
*THS can  also  provide  skill  training  to  those  without  formal  education  as
envisaged in the community.  Development initiative of the central government.
Basic job oriented skills would enable such common aspirants, hailing from
marginalized section of the secure of the society to secure jobs.
*to those candidates who have acquired skills through non formal means, but
are  unable  to  secure  jobs  due  to  lack  of  formal  qualification,  THS can  be
standard skill  assessment centers for recognition of  prior learning (RPL),as
such centers are globally known. Thus THS could recommended awarding of
appropriate level certificates at the assessed level of expertise.

Summary
   
    Thus THS have increasingly relevant roles to play in the coming years.A 
Coordinated effort is mandated from all the stakeholders to realize future THS’ 
envisioned in this article.
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                   written by

 

Dr.s. Radhakrishnan,
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വായനശാല  
കവിത

ഏത്രപുസ് തകങ്ങളാണിവിണ്മെ� തമ്മിണ്മെലാട്ടി 

നിൽക്കുന്ന സ് തബ്ധ  യ്യലാകങ്ങളുള്ളിൽ യ്യപറി.
പലതും വായിച്ചതാണായുസ്സിന്നാദയാംശ ത്തിൽ 

അധികം വായിച്ചതീ  വഴിണ്മെയ , മങ്ങുഴണ്മെത്ത.
വാക്കുകൾ അത്രക്കത്ര തിങ്ങിലില്കുയ്യമ്പാലുയ്യണ്ടാ 
മിത്ത(ം നിശബ് ദത  യ്യകൾക്കുകിണ്മെല്ലങ്ങും യ്യവണ്മെറ 
ആൽത്തറ ചുറ്റും വട്ടം കറങ്ങിയ്യപാകും വഴി 
ഗുഢമാം ബീഡിപ്പുക വിപ്ളവം യ്യജാലിസ്വപ്നം 

പുസ്തകം ഹൈകമാറുയ്യമ്പാൾ ണ്മെതാട്ടതിന്നാദ്യാവശം .
ഏറിയ കാലങ്ങൾതൻ ഭാ(വും ഭകൾയങ്ങളും 
യ്യപറുവാണ്മെനളുതയ്യല്ലന്നിറങ്ങിണ്മെപാണ്മെന്ന}ിലും 

എത്തിയതകാലത്തിൽ ,ഉൾന( ണ്മെകാളുത്തിയ 

തുള്ളിണ്മെവട്ടങ്ങൾ വീണ നിശ്ചലപ്രപഞ്ചത്തിൽ.
വായിച്ചു മ�ക്കിയ വയലും മണൽത്താളിൽ 
ആദ്യതണ്മെയണ്മെത്തപുറം കൺണ്മെകണ്മെന്നാരു പുഴപ്പാടും 

വ(ികൾക്കി�യിലൂണ്മെ�യർന്ന മഞ്ഞ-

താളുയ്യപാൽ  പഴകിയ ണ്മെവയിലും ആകാശത്തി-

ന്നാഴങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കിണറും ക�ക്കുക.
അർഥങ്ങൾ ശ്വാസംമുട്ടി മ(ിച്ച നിഖണ്ടുവിൽ 
ഓർമ്മകൾ ആരും കാണാതുറങ്ങും ച(ിത്രത്തിൽ 
ജീവിതണ്മെത്തക്കാളും വളർന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 
നുണയും യ്യനരും യ്യചർന്ന കഥയിൽ കവിതയിൽ 
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യ്യകട്ടുയ്യവാ ണ്മെതളിഞ്ഞുയ്യവാ യ്യലാകയ്യബാധത്തിൻ നാളം?
വായിച്ചു ണ്മെപാട്ടിയ്യപ്പായ പ്രാണണ്മെന്റയകക്കണ്ണിൽ  

പീളവന്ന�ിയുന്നു ,യ്യപാരുക പുറയ്യത്തക്ക് 
വായിക്കയാവാം നണ്മെമ്മ ചത്ത പുസ്തകക്കൂട്ടം                        

                                                                            
  റഫീക്ക്  അ�മ്മദ് 
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ഡിജിറ്റൽ ണ്മെപയിന്റിംഗ് 
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മാലാഖ  
കവിത

കൂട്ടുകാർക്കി�യിൽ 
കണ്ണീരുവീണ  (ാത്രികളിൽ 
ഒരു  സൂ(്യപുത്രി 

വിരുന്നവ(ാറുണ്ടായിരുന്നു.
അസമയങ്ങളിൽ 
അവൾ ദുഃസ്വപ്നങ്ങളിയ്യലക്ക് 
മലകയറി 

ചന്ദ്രികയായി മാറുമായിരുന്നു. 
പുലരുയ്യമ്പാൾ ഒരു കയർകുരുക്ക്
ജീവിതംയ്യപാണ്മെല 

മുമ്പിലുണ്ടാവുമായിരുന്നു.
പ്രണയയ്യമാ നിണ്മെന്റ ഹൈദവം 

നീതിമാനായിരുന്നുയ്യവാ?

                                                                             
                                                                                     BY

                                                 പവിത്രൻ തീക്കുനി 
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നനഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ 
കവിത

യ്യകാ(ിണ്മെച്ചാ(ിയുണ്മെന്നാ(ീ മഴയത്ത് 
ഇറ്റിറ്റുവീഴുന്നു ജലകണങ്ങൾ 

മനസ്സിന്റ മ(ിക്കാത്ത ഓർമകളായ്.

പണ്മെണ്ടാരു മഴയത്ത്  നാം കണ്ട.
സ്വപ്നത്തിന് വർണങ്ങൾ ചാലിച്ചമഴവില്ല 
നിൻ നീലമിഴികൾ നനഞു 

കുതിർന്നയ്യതാ ....നിണ്മെന്റ -

കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ മഴയായി ണ്മെപയ്തയ്യതാ ?
യ്യതാ(ാണ്മെത ണ്മെപയ്ത മഴയിൽ നമ്മൾ 
നനഞ്ഞു  കുതിർന്നു ന�ന്നതും
ണ്മെകയ് യ്യകാർത്തു കുമ്പിളിൽ ണ്മെവള്ളം 

നിറച്ചതും ,നനവാർന്ന നിൻ-
മിഴികളിൽ ഞാൻ ചുംബിച്ചതും 
ക�ലാസു യ്യതാണി ഒഴുക്കിക്കളിച്ചതും  
ആർത്തലച്ചുണ്മെപയ്യുണ്മെന്നാ(ീ മഴയിൽ 
വീണു�യുന്ന തുള്ളികൾ ചിതറിണ്മെതറിക്കുന്നു 

മനതാ(ിണ്മെലന്നും ..........
നിൻ മൗനണ്മെമണ്മെന്ന അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നു 
ഇ�റാണ്മെത നിൻ ഹൃദയം യ്യതങ്ങാണ്മെത യ്യതാഴീ 
ഞാൻ നിന്നിൽ ണ്മെപ�ാൻ 
ണ്മെകാതിണ്മെച്ചാരു മഴയ്യമഘമാണ്മെയന്നും 

                                                       
                                                                                            BY
                                                                                 സുജല ണ്മെചത്തിൽ
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സംസ്ഥാന ജെടക്നിക്കൽ ൈഹസ്കൂൾ ന്ദേ�ാർട്സ് മത്സരത്തിൽ ഉന്നത
വി�യം വരിച്ച സ്കൂളിജെല കുട്ടികൾ 
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സംസ്ഥാന ജെടക്നിക്കൽ ൈഹസ്കൂൾ യുവ�ന്ദേനാത്സവത്തിൽ ഉന്നത
വി�യം വരിച്ച സ്കൂളിജെല കുട്ടികൾ 
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