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                            എഡഡിറററ്റോറഡിയൽ റബറ്റോർഡഡ 

ഹഹെഡഡ്മിസ്ട്രസസ് :ബഡ്മിനഡ്മി എസസ് എൽ 

പഡ്മി ടഡ്മി എ പ്രസഡ്മിഡനസ് : ശശശീന്ദ്രൻ ഇ 
സസ്റ്റാഫസ് എഡഡ്മിറ്റർ : പരഡ്മിമള ബഡ്മി എസസ് 
                                          രഞഡ്മിതസ് ബഡ്മി എസസ്

സ്റ്റുഡനസ്  എഡഡ്മിറ്റർ :അമൽ കൃഷ്ണ ഡഡ്മി പഡ്മി 

അഅംഗങ്ങൾ :ജഡ്മിഷ്ണു കസ്റ്റാർതഡ്മികസ് 
 അഞന 
 ആദഡ്മിതസ് 
 കദശീജ റഡ്മിഫ 
 ഷമസ്റ്റാസസ് ഹക പഡ്മി 

                                         ആദഡ്മിതസ് പഡ്മി ഹക 
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ആശശസ

      പഠന  പ്രവർത്തനങ്ങളഡിൽ  മഡികവഡിനന്റെ  പറ്റോതയഡിലൂനടെ  പഠനറ്റോനുബന
പ്രവർത്തനങ്ങളഡിൽ  സുവർണ്ണ  റനട്ടങ്ങളുനടെ  വഴഡിത്തറ്റോരയഡിലൂനടെ  ചരഡിത്രത്തഡിനഡ
മറകറ്റോനറ്റോവറ്റോത്ത വഡികസനത്തഡിനന്റെ വഡിസഡമയ പറ്റോതയഡിലൂനടെ ഒരു അദദറ്റോയന വർഷഷം കൂടെഡി
പഡിനഡിടുന.ഒരു  കലറ്റോലയ  ജജീവഡിതഷം  ഓജസ്സുറതറ്റോക്കുനതഡ  വഡിദദറ്റോർതഡികളുനടെ
കഡിയറ്റോത്മകതയഡിലൂനടെയറ്റോണഡ.  നഡിശ്ചലമറ്റോയവനയയഷം  നഡിഷ്ഠൂരമറ്റോയവനയയഷം  നപറ്റോളഡിചഡ
എഴുതറ്റോനുള്ള  റപ്രരണയഷം  ഇചറ്റോശകഡിയഷം  ആർജഡിനചടുക്കുവറ്റോന്  പുതു  തലമുറ
പ്രറ്റോപ്തമറ്റോറകണ്ടതുണ്ടഡ.  ഇത്തരത്തഡിൽ  വഡിദദറ്റോർതഡികളുനടെ  സറ്റോഹഡിതദ  വറ്റോസനനയ
ഉണർത്തുവറ്റോനുഷം  ഉജജ്ജ്വലഡിപഡിക്കുവറ്റോനുഷം  ഐ.ടെഡി.  റമഖലകളഡിൽ  കൂടുതൽ  മഡികറവറ്റോനടെ
തഡിളങ്ങുവറ്റോനുഷം സറ്റോധഡികനട്ടനയനഷം ആശഷംസഡിക്കുന.

                                                        സറ്റോബു .പഡി .എൽ 
                                                    പ്രഡിന്സഡിപൽ 
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ആശഅംസ
എലറ്റോ  ആഭരങ്ങറളകറ്റോളുഷംറശ്രേഷ്ഠമറ്റോണഡ വഡിദദനയനഡ

ഭർതൃഹരഡി.അതണഡിഞഡ വഡിദദറ്റോഭദറ്റോസഷം.സറ്റോറങ്കേതഡിക ജറ്റോനത്തഡിനന്റെ യഗത്തഡിലറ്റോണഡ
ഇറപറ്റോള് നമ്മുനടെ സഞറ്റോരഷം.ഈയറ്റോത്രയഡിൽ വഡിദദ നമ്മുനടെ                     

കവചമറ്റോകനട്ട.സഷംസഡകറ്റോരഷം വഴഡികറ്റോട്ടഡിയറ്റോകനട്ട....
റസ്നേഹനഡിർഭരമറ്റോയ  ആശഷംസകള്

 ബഡ്മിനഡ്മി .എസസ്  .എൽ 
 ഹഹെഡഡ്മിസ്ട്രസസ്
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സസ്റ്റാഫസ് എഡഡ്മിറ്റർ .....

           

                                                                               പരഡ്മിമള .ബഡ്മി .എസസ്
                                                                            കകറ്റസ്  മഡ്മിസ്ട്രസസ്         
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വഡിദദറ്റോഭദറ്റോസത്തഡിനന്റെ മറ്റോറഡിവന മുഖചറ്റോയകളഡിനലറ്റോരഡിടെത്തഡ ഇനഡ 
ചഡിരപ്രതഡിഷ്ഠ റനടെഡിയ ഉദദമങ്ങളഡിനലറ്റോനറ്റോണഡ ഡഡിജഡിറൽ 
മറ്റോഗസഡിനുകള്.കുട്ടഡികളുനടെ പഠനറശ ഷഡിനയ സജ്ജ്വറ്റോധജീനഡിക്കുന പ്രധറ്റോന 
ഘടെകങ്ങനള പരഡിറപറ്റോഷഡിപഡിക്കുവറ്റോന് ഈ മറ്റോഗസഡിനഡിലൂനടെ 
സറ്റോധഡിക്കുഷം.കുട്ടഡികളുനടെ കലറ്റോ-സറ്റോഷംസഡകറ്റോരഡിക വറ്റോസനകളറ്റോയ കഥ 
,കവഡിത ,ഉപനദറ്റോസഷം, റലഖനഷം,ജജീവചരഡിത്രക്കുറഡിപഡ തുടെങ്ങഡിയ വന് 
നഡിര തനന ഈ ഡഡിജഡിറൽ മറ്റോഗസഡിനഡിൽ ഉള്നപടുത്തഡിയഡിട്ടുണ്ട
്ഡ.ഉള്ളഡിൽ സുപ്തറ്റോവസ്ഥയഡിൽ തുടെറരണ്ടഡിയഡിരുന ഒറട്ടനറ 
കഴഡിവുകനള,ആശയങ്ങനള പുറഷം റലറ്റോകനത്തത്തഡിക്കുവറ്റോന് ഈ 
മറ്റോഗസഡിന് പ്രതറചറ്റോദനമറ്റോകനട്ട. ഐ.ടെഡി.യനടെ ഒരു ഭറ്റോഗമറ്റോയ ലഡിറഡിൽ 
വകറഡസഡ എന സഷംഘടെന എലറ്റോ സഡക്കൂളുകളഡിലഷം 
പ്രവർത്തനപരഡിതമറ്റോയഡിത്തജീർനഡിരഡിക്കുകയറ്റോണഡ.വഡിദദറ്റോർതഡികള്കഡ 
ഐ.ടെഡി റമഖലകനളക്കുറഡിചഡ കൂടുതൽ അറഡിവഡ റനടെറ്റോനുഷം മറഡ 
പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കുഷം ഇതഡ സഹറ്റോയഡിക്കുന.ഇതഡിറനറ്റോടെനുബനഡിചഡ 
ഞങ്ങള് തയറ്റോററ്റോകഡിയ എഫഡ നഫ്രെയഡിഷം  വഡിരൽത്തുമഡിൽ വഡിജറ്റോനഷം 
എന ഈ ഡഡിജഡിറൽ മറ്റോഗസഡിന് എലറ്റോവരുനടെയഷം മുന്പഡിറലകഡ 
ഞങ്ങള് സമർപഡിക്കുന.... 
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ആമുഖഅം 

              ശരഡ്മിയസ്റ്റായ അറഡ്മിവസ്റ്റാണസ് ജസ്റ്റാനഅം... 
 ഈ പ്രപഞഅം ഏകമയമസ്റ്റായ കചൈതനന്യമസ്റ്റാഹണനഅം, 

മനുഷന്യനുഅം മനുഷന്യനുഅം തമഡ്മിൽ യഹതസ്റ്റാരു 
വന്യതന്യസ്റ്റാസവുമഡ്മിഹല്ലെനള്ളതസ്റ്റാണസ് 
ശരഡ്മിയസ്റ്റായ അറഡ്മിവസ്..............''.......ശശീ നസ്റ്റാരസ്റ്റായണ ഗുരു

ശശീ നസ്റ്റാരസ്റ്റായണ ട്രസസ്സസ് സ്കൂൾസസ്ശശീ നസ്റ്റാരസ്റ്റായണ ട്രസസ്സസ് സ്കൂൾസസ്, , ഹകസ്റ്റാല്ലെതഡ്മിഹന കശീഴഡ്മിൽ പ്രവർതഡ്മിക്കുന്ന ഹകസ്റ്റാല്ലെതഡ്മിഹന കശീഴഡ്മിൽ പ്രവർതഡ്മിക്കുന്ന 12 12 എയസ്ഡഡസ് എയസ്ഡഡസ് 
ഹെയർ ഹസക്കണ്ടറഡ്മി സ്കൂളുകളഡ്മിൽ കകസ്റ്റാഴഡ്മികക്കസ്റ്റാടസ് ജഡ്മില്ലെയഡ്മിൽ പ്രവർതഡ്മിക്കുന്നസ് ഹെയർ ഹസക്കണ്ടറഡ്മി സ്കൂളുകളഡ്മിൽ കകസ്റ്റാഴഡ്മികക്കസ്റ്റാടസ് ജഡ്മില്ലെയഡ്മിൽ പ്രവർതഡ്മിക്കുന്നസ് 
വഡ്മിദന്യസ്റ്റാലയമസ്റ്റാണസ് എസസ്വഡ്മിദന്യസ്റ്റാലയമസ്റ്റാണസ് എസസ്..എൻഎൻ..ട്രസസ്സസ് എചസ്ട്രസസ്സസ് എചസ്. . എസസ്എസസ്. . എസസ്എസസ്. . കചൈളന്നൂർകചൈളന്നൂർ. 2003 . 2003 ജൂൺ ഒന്നസ്റ്റാഅം ജൂൺ ഒന്നസ്റ്റാഅം 
തശീയ്യതഡ്മി പ്രവർതനമസ്റ്റാരഅംഭഡ്മിചതസ്റ്റാണസ് എസസ്തശീയ്യതഡ്മി പ്രവർതനമസ്റ്റാരഅംഭഡ്മിചതസ്റ്റാണസ് എസസ്..എൻഎൻ..ട്രസസ്സസ് എചസ്ട്രസസ്സസ് എചസ്. . എസസ്എസസ്. . എസസ്എസസ്. . കചൈളന്നൂർകചൈളന്നൂർ
..2020 ൽ ൽ കൂടുതൽ ഏക്കർ വരുന്ന ഭൂമഡ്മിയഡ്മിലസ്റ്റാണസ് വഡ്മിദന്യസ്റ്റാലയഅം സഡ്മിതഡ്മി ഹചൈയ്യുന്നതസ്കൂടുതൽ ഏക്കർ വരുന്ന ഭൂമഡ്മിയഡ്മിലസ്റ്റാണസ് വഡ്മിദന്യസ്റ്റാലയഅം സഡ്മിതഡ്മി ഹചൈയ്യുന്നതസ്. . 
കഹെസ്കൂളഡ്മിനസ് പുറഹമ ഹെയർ ഹസക്കണ്ടറഡ്മികഹെസ്കൂളഡ്മിനസ് പുറഹമ ഹെയർ ഹസക്കണ്ടറഡ്മി, , ശശീ നരസ്റ്റായണഗുരു കകസ്റ്റാകളജഅം ഒരു ബഡ്മിഎഡസ് ശശീ നരസ്റ്റായണഗുരു കകസ്റ്റാകളജഅം ഒരു ബഡ്മിഎഡസ് 
കകസ്റ്റാകളജഅം എഎഡസ് കകസ്റ്റാകളജഅംകകസ്റ്റാകളജഅം എഎഡസ് കകസ്റ്റാകളജഅം,. ,. അതഡ്മിവഡ്മിശസ്റ്റാലമസ്റ്റായ ഒരു കളഡ്മിസലഅം അതഡ്മിവഡ്മിശസ്റ്റാലമസ്റ്റായ ഒരു കളഡ്മിസലഅം 
വഡ്മിദന്യസ്റ്റാലയതഡ്മിനുണ്ടസ്വഡ്മിദന്യസ്റ്റാലയതഡ്മിനുണ്ടസ്..ശശീ നസ്റ്റാരസ്റ്റായണ ട്രസസ്സസ് സ്കൂൾസസ്ശശീ നസ്റ്റാരസ്റ്റായണ ട്രസസ്സസ് സ്കൂൾസസ്, , ഹകസ്റ്റാല്ലെതഡ്മിഹന കശീഴഡ്മിൽ ഹകസ്റ്റാല്ലെതഡ്മിഹന കശീഴഡ്മിൽ 
പ്രവർതഡ്മിക്കുന്ന പ്രവർതഡ്മിക്കുന്ന 12 12 എയസ്ഡഡസ് ഹെയർ ഹസക്കണ്ടറഡ്മി സ്കൂളുകളഡ്മിൽ കകസ്റ്റാഴഡ്മികക്കസ്റ്റാടസ് ജഡ്മില്ലെയഡ്മിൽ എയസ്ഡഡസ് ഹെയർ ഹസക്കണ്ടറഡ്മി സ്കൂളുകളഡ്മിൽ കകസ്റ്റാഴഡ്മികക്കസ്റ്റാടസ് ജഡ്മില്ലെയഡ്മിൽ 
പ്രവർതഡ്മിക്കുന്നസ് വഡ്മിദന്യസ്റ്റാലയ്മണസ് എസസ്പ്രവർതഡ്മിക്കുന്നസ് വഡ്മിദന്യസ്റ്റാലയ്മണസ് എസസ്..എൻഎൻ..ട്രസസ്സസ് എചസ്ട്രസസ്സസ് എചസ്. . എസസ്എസസ്. . എസസ്എസസ്. . കചൈളന്നൂർകചൈളന്നൂർ. . 
ആരസ്റ്റാദന്യനസ്റ്റായ ശശീ നസ്റ്റാരസ്റ്റായണ ട്രസസ്സസ് ജനറൽ ഹസക്രട്ടറഡ്മി ഹവള്ളസ്റ്റാപ്പള്ളഡ്മി നകടശൻ ആരസ്റ്റാദന്യനസ്റ്റായ ശശീ നസ്റ്റാരസ്റ്റായണ ട്രസസ്സസ് ജനറൽ ഹസക്രട്ടറഡ്മി ഹവള്ളസ്റ്റാപ്പള്ളഡ്മി നകടശൻ 
ആണസ് ഇകപ്പസ്റ്റാഴഹത മസ്റ്റാകനജർആണസ് ഇകപ്പസ്റ്റാഴഹത മസ്റ്റാകനജർ..
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                 പുസ്തക തസ്റ്റാളുകൾ

                                   റസ്രേയ  8 D

                    

                         എനനനനനഭവങള കനനതതകനറതചതടനശ

                     പനസക തനളനകള ഇനനമനണണ

                   മറനരനശ കനണനത നനഞണചതല കകടതല

                    ഞനന അതണ ഒളതചന നവചന

                   ഒരതകലനശ മനയനത പപനനകനണണ

                 ഞനന അതണ എഴനതത നവചന

              മരതചനലനശ നഷമനകതലണല ഞനന
          എഹന  പുസ്തകതസ്റ്റാളുകൾ     
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Mother  

Fida 10D

Always smiling face with smiling mind 

Like shining sun 

Like the twinkling star 

With her I am a hero

Without her I am zero

I am lucky 

My mother,my success!!!!!!
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                                                           ലഡ്മിയസ്റ്റാ മഡ്മിർസ 10A
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ആരു നനീ ?  
സസ്നേഹ കകെഎഎം 10c

ആരു നനീ  ആരു നനീ  ഓമന പപൈതസല
ആരുഎം തസലലോടലോന്  കകെലോതതിക്കുസമലോസമന

ആരു നനീ സദേവസനലോ ? അസതലോ അസുരസനലോ ?
സതജസസതിന് അവതലോരസമലോ നനീ

അസതലോ സൂരര്യപുത്രസനലോ ?
നതിന് നക്ഷത്രക്കണലോല്  എകന

കകെലോതതിപതിക്കസലലോമസന.........
നതികന വലോരതിപ്പുണരലോകനന് മനഎം
തുടഡ്മിക്കുന .........................
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     TOPPERS
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Liya Mirza 8D

QUOTES OF EMINENT PERSONALITIES 

APJ ABDULKALAM : 'Ask  what we can do for India and do what
has  to  be  done  to  make  India  what  America  and  other  western
countries are today''

MAHATMA GANDHI: ' The joy is in the battle. The result comes by
the grace of god. As a matter  of fact, my writings should be cremated
with my body. What I have done will endure , not what I have said or
written. '

NELSON MANDELA : The sun shall never set on so glorious  a human
achievement! God bless Africa!

SWAMI VIVEKANANDA : 'If you have faith in thirty million gods
and still no faith in yourself you will have no salvation.'

CHARLES DICKENS: 'There is a great man who makes every man feel
small. But the real greatman is the man who makes every man feel great'.
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                             ദഡ്മിനസ്റ്റാചൈരണങ്ങളഡ്മിലൂഹട ........
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വരകളഡ്മിലൂഹട 

ലഡ്മിയസ്റ്റാ മഡ്മിർസ 10A
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വന്യസ്റ്റായസ്റ്റാമതഡ്മിലൂഹട  കവദദ്യുതഡ്മി
                                                                           നനസസഫനനസസഫ  8B8B

        പ്രളയകസ്റ്റാലതസ് വൂടുകളഡ്മിൽ അകഹപ്പട്ട ആളുകഹള രകഡ്മിക്കുന്നതഡ്മിനസ്  തടസമസ്റ്റായ  
കസ്റ്റാരന്യങ്ങളഡ്മിൽ പ്രധസ്റ്റാനഅം കവധന്യതഡ്മിയുഹട അഭസ്റ്റാവമസ്റ്റാണസ്.കസ്റ്റാറഅം മഴയുഅം വരുകബസ്റ്റാഹഴസ്റ്റാഹക്ക  
കവദന്യതഡ്മി വഡ്മികച്ഛേതഡ്മിക്കഹപ്പടുഅം കലത മഴ ഹവള്ളഹപ്പസ്റ്റാക്കതഡ്മികലക്കസ് 
വഴഡ്മിമസ്റ്റാറകമസ്റ്റാകഴക്കുഅം കകയ്യഡ്മിലുള്ള ഹമസ്റ്റാകബലുള്ള ചൈസ്റ്റാർജസ് ഹചൈയ്യഹമന്ന സകന്ദേശഹമസ്റ്റാഹക്ക
പ്രളയകസ്റ്റാലതസ് വന്യസ്റ്റാപകമസ്റ്റായഡ്മി പ്രപചൈഡ്മിചഡ്മിരുന അങ്ങഹനയസ്റ്റാണസ് കവദദ്യുതഡ്മി സസ്വയഅം 
ഉദസ്പസ്റ്റാദഡ്മിപ്പഡ്മിക്കസ്റ്റാൻ എങ്ങഹന കഴഡ്മിയുഹമന്നആശയഅം ഉടഹലടുതതസ്റ്റാ
                                    നസ്റ്റാഅം സസ്റ്റാധസ്റ്റാരണ കസ്റ്റാണുന്ന എകസ് കസസസ്  കസക്കഡ്മിൾ 
കപസ്റ്റാഹലസ്റ്റാരു സഅംവഡ്മിധസ്റ്റാനഅം. അതഡ്മിൽ പ്രകതന്യക കമസ്റ്റാകട്ടസ്റ്റാർ ഘടഡ്മിപ്പഡ്മിച നസ്റ്റാഅം 
ചൈവഡ്മിട്ടുന്നതഡ്മിനുസരഡ്മിചസ് കവദദ്യുതഡ്മി ഉദസ്പസ്റ്റാദഡ്മിപ്പഡ്മിക്കുന.ഇതഡ്മിനസ്റ്റായഡ്മി ഫസ്റ്റാനഡ്മിഹന കമസ്റ്റാട്ടറഅം 
കസക്കൾ ബയഡ്മിനഡ്മിനസ് സമസ്റ്റാനമസ്റ്റാഹയസ്റ്റാരു ഹബൽറമസ്റ്റാണസ് ഉപകയസ്റ്റാഗഡ്മികക്കണ്ടതസ് 
ഉൽപസ്റ്റാദഡ്മിപ്പഡ്മിക്കുന്ന കവദദ്യുതഡ്മി സഅംഭരഡ്മിക്കുന്നതഡ്മിനസ്റ്റായഡ്മി ബസ്റ്റാറ്ററഡ്മി അടങ്ങുന്ന 
സഅംവഡ്മിധസ്റ്റാനമുണ്ടസ് കസക്കഡ്മിൾ ചൈവുട്ടുന്നതഡ്മിനസ് അനുപസ്റ്റാതഡ്മികമസ്റ്റാഹയസ്റ്റാരു 
കവദദ്യുതഡ്മി  ഉൽപസ്റ്റാദഡ്മിപ്പഡ്മിക്കുക കസക്കൾ ചൈവഡ്മിട്ടഡ്മി നസ്റ്റാഅം എത്രമസ്റ്റാത്രഅം ഊർജഅം 
നഷ്ടഹപ്പടുത്തുന-കവസ്റ്റാ അത്രമസ്റ്റാത്രഅം വസ്റ്റാദദ്യുതഡ്മി ഉദസ്പസ്റ്റാദഡ്മിപ്പഡ്മിക്കഹപ്പടുന
 ഈസഅംവഡ്മിധസ്റ്റാനതഡ്മിൽ  നഡ്മിന്നസ് ബൾബുകൾ കതഡ്മിക്കസ്റ്റാഅം
ഹമസ്റ്റാകബൽ ചൈസ്റ്റാർജസ് ഹചൈയ്യുക തുടങ്ങഡ്മിയ കസ്റ്റാരന്യങ്ങൾ അനന്യയസ്റ്റാസഅം സസ്റ്റാധഡ്മിക്കുഅം
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CD   യനനട നതറങള
                                                                                                 മനബബന 8A

               CD(compact Disc)അലങ്കേഡിൽ    DVD(Digital Vensatile Disc)യഡിൽ കറ്റോണുന 
മറനറ്റോഹരമറ്റോയ വരണദ്രശദങ്ങക്കു കറ്റോരണഷം  പ്രകറ്റോശകഡിനന്റെ   ഡഡിഫ്രെറ്റോകഡ ഷന് എന 
പ്രതഡിഭറ്റോസമറ്റോണഡ  Cd യനടെ വഡിവരറശഖരണ പ്രകലഷം അറനകഷം വർ ത്തുള  പറ്റോതകളറ്റോയഡി  
വഡിഭജഡിചഡിട്ടുണ്ടഡ ഈതഡിൽ പ്രകറ്റോശഷം വജീഴുറമറ്റോഴുള് അവ ഒരു ഡഡിഫ്രെറ്റോകഡ ഷന്  റടറ്റോറഡിങ്ങഡിൽ വജീഴുന 
സമനജ്ജ്വഡിത പ്രകറ്റോശഷം അതഡിനന്റെ ഘടെകവർണങ്ങളറ്റോയഡി റവർപഡിരഡിയനസറ്റോരഷം ഈ നഡിറങ്ങള് 
പരസഡപരഷം കൂടെഡിറചരുനതഡിനന്റെ             
ഫലമറ്റോയഡി തഡിളകഷംക്കുടെഡിയറതറ്റോ കുറഞറതറ്റോ ആയ നഡിറങ്ങള് കറ്റോണറ്റോഷം കണ്ണഡിനന്റെയഷം വർത്തുള്ള 

പറ്റോതയനടെ അകലഷം വദതദറ്റോസനപടുനതനുസരഡിച്ചു നഡിറങ്ങളു                   
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പുതഡ്മിയ പ്രതശീക...... 

AMAL KRISHNA 9D
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 THE TAIL OF THE PENCIL
Fayis 9A

                    Raj is up set because he had done  poorly in his 
English test.  His grand mother sat with him and gave him a 
pencil. A puzzle Raj looked at his grandma and said he didn't 
deserve a pencil after his performance in the test. His grandma 
explained .,'you can learn a great many thing from this pencil 
because it is just like you . It experiences a painful sharpening , 
just the way you have experienced the pain of not doing well on 
our test . How ever , it will help you be a better student . Just as 
all the good that comes from the pencil is from with in self  ,you
will also find the strength to over come this hurdle . And finally, 
just as this pencil will make its mark on any surface , you to 
shall leave your mark on any thing you choose to .'Raj was 
immediately consoled and promised himself  that he would do 
better.
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എനറ്റോണഡ ആപഡ  എനഡിനുഷം ഏതഡിനുഷം
ഇറപറ്റോള് ആപഡ   .....   എനറ്റോണഡ  ഈ ആപഡ

   സനരടണപഫനണനകനളപയന ടനബനകനള പപനനലയനളള നമനസബല

       ഉപകരണങളതല പണരവരതതപതകനവനനനയത രകപകലപന നചയണതതടനളള

     കബബകടര പണപരനഗണരനമകകനളയനണണ നമനസബലഅപണളതപകഷനനകളഎനന

 പറയനനതണ .        എളനപതതല നമളആപനകള എനന പറയനശ .

     സനതനരണ ലഘനവനയതനശ പരതമതതമനയ ധരമങള ഉളളതനമനയ ഒറയനയത

  നതലകനനവയനയതരതകനശ ഇവ .   ഐപഫനണ ,   ഐപനഡണ ,  എനബആപതള

     കബനത ഉപകരണങനളതനല സനനതധണയമനണണ ഇവനയ പണരശസമനകതയതണ

  എനണ പറയനശ .    എനനല തതകചനശ സണവനതതണരവനശ ലതനകണസണ

     അധതഷതതവനമനയആനഡണപരനയനഡണ ഓപപററതങണ സതസതതനന പമധനവതതണവശ

       കണണ കഴതഞ പതതറനണണ ആപനകളനനട വണയനപനതതനണ വലതയ പണരചനരശ

നലകത. 

തഡികചഷം സസൗചനദമറ്റോയഡ ഡസൗണ്റലറ്റോഡഡ നചയഡ ഉപറയറ്റോഗഡിക്കുന
ആപഡ

kili-വഡിവഡിതതരഷം പകഡികനള വഡി ങ്ങമറ്റോയഡി  പരഡിചയനപടുത്തുന . പകഡികളുനടെ 
രൂപമനുസരഡിചഡ അവയനത തഡിരയറ്റോനുളള സസൗകരദഷം ഉഡഡ . നമ്മുനടെ നറ്റോട്ടഡിനല ഒരു പറഷം 
പ്രകഡിതഡി റസ്നേഹ സഷംരഷംഭഷം.

                                                                    AMAL KRISHNA10 D
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സൂരദനന നതറ്റോടെറ്റോന് നറ്റോസ 
  ദബപകണ മനരളത 8B

ചരഡിത്രഷം കുറഡിചഡ നകറ്റോഡഡ
നറ്റോസയനടെ
 പറ്റോറഡ        കർ റസറ്റോളറ്റോർ
റപ്രറ്റോബഡ 2018 ആഗസറഡ 
12 നഡ .
 സൂരദനന്റെ
അന്ദരജീകമറ്റോയ
നകറ്റോറവണയഡിൽ
 പ്രറവശഡിക്കുന ആദദ മനുഷദദസൗതദഷം പറ്റോർകർ 
റസറ്റോളറ്റോർ റപ്രറ്റോബഡ . സൂരദനന്റെ ഘടെനനയ കുറഡിച്ചുഷം സൂരദനഡിൽ നടെക്കുന 
പ്രതഡിഭറ്റോസങ്ങനള കുറഡിച്ചുഷം പഠഡിക്കുക എനറ്റോണഡ റസറ്റോളറ്റോർ റപ്രറ്റോബഡിന്റെ 
ധർമ്മഷം . സൂരദനന പടെഡികറ്റോന് റപ്രറ്റോബഡിൽ ഘടെഡിപഡിച ഇന്നസന്റെഡ മറ്റോസഡ 
ലറ്റോന്റെർ സഹറ്റോയഡികുന . 

7 വർഷഷം നകറ്റോഡഡ പൂർത്തഡിയറ്റോകകഡിന ദസൗതദഷം 24 തവണ സൂരദനന
കടെനഡ റപറ്റോവുന
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                       പകവണ
     

           ആദതതണതണ.  പത .  നക 9D

    പൂകവ പൂകവ  -ഹകസ്റ്റാഴഡ്മിയല്ലെ  -     
    പൂഹന്തെന്നലു വന വഡ്മിളുചസ്റ്റാൽ  കപസ്റ്റാവകല്ലെ 
    പുലരഡ്മി പുതു മഴയഡ്മിൽ ഇതളു ഹപസ്റ്റാഴഡ്മിക്കകല്ലെ
    ഒരഡ്മിക്കലുഅം നൂ -ഹപസ്റ്റാഴഡ്മിയസ് ക്കകല്ലെ -[പൂകവ..]

                 ഈറൻ മുടഡ്മിയഡ്മിൽ ചൂടസ്റ്റാഹനസ്റ്റാരു പൂവഡ്മിതളുഅം നലസ് കകല്ലെ  (പൂകവ)     
      ഹവള്ളഡ്മിനഡ്മിലസ്റ്റാവഡ്മിലലഡ്മി    ഞശീ പുഞഡ്മിരഡ്മി മസ്റ്റായ്ക്കകല്ലെ

പൂനണ്ടഡ്മിൻ  പ്രണയഅം ഹപസ്റ്റാള്ളസ്റ്റാകണ.....
       നഡ്മികന്നസ്റ്റാടുള്ള പൂവണ്ടഡ്മിൻ പ്രണയഅം ഹപസ്റ്റാള്ളസ്റ്റാകണ

      അതസ്,പൂകന്തെനുണസ്റ്റാനണയുവതസ്റ്റാകണ  (പൂകവ)
      എനഡ്മിക്കസ് നഡ്മിഹന്ന കസ്റ്റാണസ്റ്റാഹനനഅം ...ഹകസ്റ്റാതഡ്മിയസ്റ്റാകണ (പൂകവ)
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PROVERBS

HANNA .10

1. A Rolling stone gather no moss.

2.A Thing of beauty is a joy forever.

3.All that glitters is not gold.

4.A little learning is a dangerous thing.

5.Blood is thicker than water.

6. Every cloud has a silver lining.

7. Knowledge is power.

8.Look before you leap.

9. Character is destiny.

10.Example is better that  precept.
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 വതപവകനനനന

Akash 8d 

സസ്വസ്റ്റാമഡ്മി  വഡ്മികവകസ്റ്റാനന്ദേൻ  {ജനുവരഡ്മി

12,1863-ജൂകല  4,1902}കവദസ്റ്റാന്തെ

തതസ്വശസ്റ്റാസ്ത്രതഡ്മിഹന

ആധുനഡ്മികകസ്റ്റാലഹത  ഏറ്റവുഅം

ശക്തനസ്റ്റായ  വക്തസ്റ്റാവുഅം

ഇന്തെന്യയഡ്മിഹലഅംബസ്റ്റാടുഅം

സസ്വസ്റ്റാധശീനമറഡ്മിയഡ്മിച ആതശീയ ഗുരുവസ്റ്റായഡ്മിരുന. രസ്റ്റാമക്രഡ്മിഷ്ണ പരമഹെഅംസഹന പ്രധസ്റ്റാന

ശഡ്മിഷന്യനുഅം  രസ്റ്റാമക്രഡ്മിഷ്ണമഠഅം,  രസ്റ്റാമക്രഷ്ണവഡ്മിഷൻ  എന്നഡ്മിവയുഹട

സസ്റ്റാപകനുമസ്റ്റാണസ്.സനന്യസ്റ്റാസഡ്മിയസ്റ്റാകുന്നതഡ്മിനു  മുൻപസ്  നകരന്ദ്രനസ്റ്റാഥസ്  ദത

എന്നസ്റ്റായഡ്മിരുന  കപരസ്.ഇന്തെന്യയുഹട  യുവതസ്വഹത  ഹതസ്റ്റാട്ടുണ൪തസ്റ്റാൻ  വഡ്മികവകസ്റ്റാനന്ദേ

സസ്വസ്റ്റാമഡ്മിയുഹട  പ്രകബസ്റ്റാധനങ്ങൾ  സഹെസ്റ്റായകമസ്റ്റായഡ്മിട്ടുണ്ടസ്.ആശയ  സഅംബുഷ്ടമസ്റ്റായ

പ്രസഅംഗങ്ങൾ  ഹകസ്റ്റാണഅം  ഭയരഹെഡ്മിതമസ്റ്റായ  പ്രകബസ്റ്റാധനങ്ങൾ  ഹകസ്റ്റാണഅം

ഇന്തെന്യയഡ്മിഹലങ്ങുഅം  അനുയസ്റ്റായഡ്മികഹള  സൃഷ്ടഡ്മിഹചടുക്കസ്റ്റാൻ  അകദ്ദേഹെതഡ്മിനസ്

സസ്റ്റാധഡ്മിച.വഡ്മികവകസ്റ്റാനന്ദേഹന  ആവഡ്മി൪ഭസ്റ്റാവഅം  ഭസ്റ്റാരതശീയ  സഅംസസ്റ്റാരതഡ്മിഹനയുഅം

ഹെഡ്മിന്ദുമതതഡ്മിഹനയുഅം  ചൈരഡ്മിത്രതഡ്മിൽ  പുതഡ്മിയ  അധന്യസ്റ്റായതഡ്മിഹന

തുടക്കമസ്റ്റായഡ്മിരുന.വഡ്മിദന്യസ്റ്റാഭന്യസ്റ്റാസതഡ്മിലൂഹട  മനുഷന്യനഡ്മിഹല  പൂർണതഹയ

ഹവളഡ്മിചഹപ്പടുത്തുകയസ്റ്റാണസ്.മതതഡ്മിലൂഹട  മനുഷന്യനഡ്മിഹല  കദവഡ്മികതഹയ
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ഹവളഡ്മിചഹപ്പടുത്തുകയസ്റ്റാണസ്.1995  നവഅംബർ  11  നൂഷഡ്മിക്കസ്റ്റാഅംഗസ്റ്റായഡ്മിഹല  പ്രമുഖ

ഹതരുവുകളഡ്മിഹലസ്റ്റാന്നസ്റ്റായ  മഡ്മിഷഡ്മിഗൻ  അനനന്യൂവഡ്മിഹനഹയസ്റ്റാരുഭസ്റ്റാഗതഡ്മിനു  സസ്വസ്റ്റാമഡ്മി

വഡ്മികവകസ്റ്റാനന്ദേ  കവ  [swami  vivekananda  way]എന്നസ്  ഔകദന്യസ്റ്റാഗഡ്മികമസ്റ്റായഡ്മി

പുനർനസ്റ്റാമകരണഅം ഹചൈയ.
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 ബനധനതപലകണ നകനളശനബന
  അഭതനവണ പത 10 c

ബുധഗ്രഹെതഡ്മികലക്കസ് കഴഡ്മി ഞ ദഡ്മിവസഅം

വഡ്മികകപഡ്മിച ഇരട്ട ബഹെഡ്മിരസ്റ്റാകസ്റ്റാശ

വസ്റ്റാഹെനതഡ്മിന കപരസ്റ്റാണസ് Bepi colombo . 

ഇറ്റസ്റ്റാലഡ്മിയൻ ഗണഡ്മിത ശസ്റ്റാസ്ത്രജനസ്റ്റായ

ജന്യൂസസ് ഹപ ഹബ പഡ്മി ഹകസ്റ്റാളഅംഹബസ്റ്റാ

കയസ്റ്റാടുളള  ആദരസൂചൈകമസ്റ്റാണസ്

വസ്റ്റാഹെനതഡ്മിനസ്കപരസ് നൽകഡ്മിയതസ് . ബുധഗ്രഹെഅം എന കകട്ടസ്റ്റാൽ കൂട്ടുകസ്റ്റാർക്കസ് ഏഹറ 

പരഡ്മിചൈഡ്മിതമസ്റ്റായഡ്മിരഡ്മിക്കുഅം . കസ്റ്റാരണഅം സസൗരയൂഥ ഗ്രഹെപ്പചഡ്മികയഡ്മിൽ നഡ്മിന്നസ് പ്ലൂകട്ടസ്റ്റാഹയ 

പുറതസ്റ്റാക്കഡ്മിയ കശഷഅം ഏറ്റവുഅം ഹചൈറഡ്മിയ ഗ്രഹെഹമന്ന പദവഡ്മി അലങ്കരഡ്മിക്കുന്ന  ബുധൻ 

ആണസ് . ഭസ്റ്റാരതശീയർക്കസ് ഇതസ് അതസ് അറഡ്മിവഡ്മിന കദവനുഅം ഗ്രശീക്കുകസ്റ്റാർക്കസ് 

സകന്ദേശവസ്റ്റാഹെകനുമസ്റ്റാണസ്.
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 RIDDLE
                                                                                                     Muhammed Fyis 8D

• 1. Son touched his mother and died.
• A. Match box and stick
• 2.A pot which has no lid recures always water.
• A. Well
• 3. One belt for thousant kids.
• A. Map
• 4. If you touch him your hand will get injuried.
• A. Lemon tree
• 5. Fights with all but fails in front of water.
• A. Fire
• 6.Gets up at night and goes to bed in the morning.
• A. Lilly
• 7. White root on black rock.
• A. Elephant
• 8. Crow and cock will never eat that fruit.
• A. Ember 
• 9. Ox will not move but rope will run.
• A. Pumpkin
• 10. If you just touch it will break.
• A. bubbles
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മുത്തശഡി

 എനതകനനണനരന മനതശത

  എലണലനശ നചയണയനശ മനതശത

 എനതകതഷടശ മനതശത

എലണലനകനമതഷടശമനതശത
ജഡ്മിഷ്ണുകസ്റ്റാ൪തഡ്മികസ്
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അമ്മയയാണണെണന്റെ  ഭൂമമ
               

  ദബപകണ മനരളത 8B

അമ്മയയാണണെണന്റെ  ഭൂമമ
പ്രപഞ്ചമയാണണെണന്റെ ഭൂമമ

കകയാപമചയാല് കയാളമയയാണണെണന്റെ ഭൂമമ
കസ്നേഹമചയാല് അന്നപൂര്കണ്ണേശശ്വരമയയാണണെണന്റെ ഭൂമമ
അമ്മയുണടെകൂണടെ കസ്നേഹതമല് കതേകരറമകപയാകയാക
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Fore everlove
                                                            അമല കബഷ 9D

 no  certain equation can  solve
 for  the  amount  of  love I  feel  for  you 
Even  scientific methods  can't prove it,

Darling it is true.
Language can't prove

the word to express
how much I love you

Physics can tell the
magnitude of the force of

our love,
it doesn't even have a clue

31                                   IFRAME- A DIGI MAGAZINE



Sn Trust Little Kites-17107

Logical   explanations  are genuinely not enough;
To  comprehend the love that makes us oh so tough
We are connected  at the hip ,even when times get rough,
Even when pressure sets in ,
We will just get through it then laugh
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കസസ്റ്റാളസ്റ്റാർ പസ്റ്റാനൽ 
                                    ജഡ്മിഷസ് ണു ഹക 9B

സസൗകരസ്റ്റാ൪ജഹത
കവദദ്യുകതസ്റ്റാ൪ജമസ്റ്റാക്കുന്നസസൗകരസ്റ്റാ

൪ജ ഹസല്ലുകളുഹട കശഖരണമസ്റ്റാണസ് കസസ്റ്റാള൪
പസ്റ്റാനൽ
ഇതഡ്മിൽ സഡ്മിലഡ്മിക്കൺഎന്നമൂലകമസ്റ്റാണസ്
ഉപകയസ്റ്റാഗസ്റ്റാചഡ്മി
രഡ്മിക്കുന്നതസ് ചൈഡ്മില മൂവകങ്ങളഡ്മിൽ പ്രകസ്റ്റാശഅം
പതഡ്മിക്കുകമസ്റ്റാ
ൾ അവയഡ്മിഹല ഇലകസ് കട്രസ്റ്റാണുകൾ വഡ്മിമുക്തമസ്റ്റാക്കഹപ്പടു    
ന്ന പ്രതഡ്മിഭസ്റ്റാസഅം 1839–ൽ എഡസ് മണ്ടസ് ഹബകദ്യുറൽആ ണസ് കഹണ്ടതഡ്മിയതസ്.ഇതസ്റ്റാണസ് 
സസൗരകവദദ്യുകതസ്റ്റാൽ
പ്പസ്റ്റാദതഡ്മിഹന തതസ്വഅം. കഫസ്റ്റാകട്ടസ്റ്റാ
കവസ്റ്റാൾകട്ടസ്റ്റായഡ്മികസ്   
പ്രഭസ്റ്റാവഅം മൂലമസ്റ്റാണസ് കസസ്റ്റാളസ്റ്റാ൪പസ്റ്റാനഡ്മിൽ
കവദദ്യുതഡ്മി
ഉണ്ടസ്റ്റാകുന്നതസ് .സഡ്മിലഡ്മിക്കൺ പസ്റ്റാളഡ്മികളഡ്മിൽ
പതഡ്മിക്കന്ന
സൂരന്യപ്രകസ്റ്റാശഅം അതഡ്മിലുള്ള
ആറ്റങ്ങഹളഉന്ദേശീപഡ്മിക്കുകയുഅം      
ഇലകസ് കട്രസ്റ്റാണുകഹള പ്രവസ്റ്റാഹെതഡ്മിനസ്
കസ്റ്റാരണമസ്റ്റാവു
കയുഅം ഹചൈയ്യുന. ഇലകസ് കട്രസ്റ്റാണുകളുഹട
ഈ 
പ്രവസ്റ്റാഹെമസ്റ്റാണസ്
കവദദ്യുകതസ്റ്റാ൪ജമസ്റ്റായഡ്മിമസ്റ്റാറന്നതസ് .
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കചൈനയ്ക്കസ് രസ്റ്റാത്രഡ്മി ഹവളഡ്മിചകമകസ്റ്റാൻ കൃത്രഡ്മിമ ചൈന്ദൃൻ        

ആദഡ്മിതസ് .പഡ്മി .ഹക 9D 

  കലസ്റ്റാകഹത ഒട്ടുമഡ്മിക്ക പരഡ്മികണ ങ്ങൾക്കുഅം പഡ്മിന്നസ്റ്റാഹല കപസ്റ്റാകുന്ന രസ്റ്റാജ ൃമസ്റ്റാണസ് കചൈന. 

ബഹെഡ്മിരസ്റ്റാകസ്റ്റാശ സസ്റ്റാധൃതകൾ ഉപകയസ്റ്റാഗഹപ്പടുത്തുന്നതഡ്മിൽ കചൈന മുന്നഡ്മിൽ തഹന്ന 

ഹതരുവസ് വഡ്മിളകൾക്കസ് പകരഅം ക്രഡ്മിത്രഡ്മിമ ചൈന്ദൃൻ ബഹെഡ്മിരസ്റ്റാകസ്റ്റാഷതസ്  എതഡ്മിക്കസ്റ്റാനസ്റ്റാണസ് 

കചൈനയുഹട പുതഡ്മിയ പദസ് ധതഡ്മി  . കചൈനശീസസ് നഗരങ്ങൾ ലകസ്വമഡ്മിട്ടസ്റ്റാണസ് പദതഡ്മി . 

നഡ്മിലവഡ്മിഹല ചൈന്ദൃഹനക്കസ്റ്റാൾ എട്ടഡ്മിരട്ടഡ്മി ഹവളഡ്മിചകമകസ്റ്റാൻ ഈ ചൈന്ദൃനസ് കഴഡ്മിയുഅം 50 ചൈതുരസ്ര 

കഡ്മികലസ്റ്റാ മശീറ്ററസ്   പ്രകദഷതഡ്മിനസ് ഹവളഡ്മിചഅം നൽകസ്റ്റാൻ  ഈ ചൈന്ദൃനസ് കഴഡ്മിയുഅം.
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നചണ
                                   കനരതതകണ 9

മതണനതതരനനനല

 മണയണകന തലണലണ

മതണതതനടങതയനല

  തലണപലനടന തലണലണ

തലണലനനവ൪കനണന

 സമനനനമനനശ

തലണലനനകനളതകതതല
സകന്തെസ്റ്റാഷഹമനഅം
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MEGA QUIZ
QUESTION 

                                                                                    ശ്രേജീരറ്റോഗഡ ആർ 9D

➢         ഞനനനശ ഒരന കഴനകനനണണ എന കബതത രചതചതണ ആരനണണ ?

➢     ബശഗണലനപദശതനനആദണയ വനരതനവതനതമയ ഉപഗണരഹശ

 ഏതനണണ ?

➢     മലയനളതതലസതനതമയനയആദണയ നനടകശ ഏതനണണ?

➢     ഏകദതന കണരതകറതല ഏറവനശ പവഗതതല 10,000   റണസണ

 പനടതയ തനരശ?

➢     പലനകതണആദണയമനയത ഡതജതറലഎശബസതആരശഭതകനന

രനജണയശ? 

ANSWER

 സനഗതകനമനരത

 ബശഗബനന

 സണരബ

  വതരനടണ പകനലത

 എപസനണതയ
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TRY YOUR'S BEST
SREERAG N 9D

If you always try your best 
Then you will never have to wonder
About what you could have done 

I you'd summoned all your thunder .
                       

                 And if you best 
               was not as good 

              As you hoped it would be 
            you still good stay

          I gave today
        All that had in me.
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ഇനദന് അകചഡിഹ്ന ങ്ങളുനടെ ചരഡിത്രഷം
                                                                                  Hadi 8D

         എണ്ണുവറ്റോനുളള കഴഡിവു  മനുഷദപുറരറ്റോഗതഡിയനടെ പ്രകഡിയയഡിൽ  ഒരു 

നഡിർണറ്റോയക ഘടെകമറ്റോയഡിരുന മനുഷദന് എണ്ണുണ്ണുുവറ്റോന് പ്രറ്റോപ്തനറ്റോയതഡിനന്റെ 

മൂന നറ്റോഴഡികകല്ലുകന് ആദദ അധദറ്റോയത്തഡിൽ പരറ്റോമർശഡിചഡിരുന. 

എണ്ണുണ്ണുുവറ്റോനറ്റോയഡി നറ്റോഷം വകവഡിരലകള് ,കല്ലുകള്, കമ്പുകള്,അസ്ഥഡികള് 

മുതലറ്റോയവയറ്റോണഡ ആദദഷം ഉപറയറ്റോഗഡിചതഡ . ഇത്തരഷം മറ്റോധദമങ്ങളഡിൽ നഡിനഡ 

അകചഡിഹ്നങ്ങളഡിറലക്കുഷം 

,അവഡിനടെ നഡിന

സഷംഖദറ്റോരൂപത്തഡിറലക്കുളള

മനുഷദന്റെ യറ്റോത്രയ

അറനകനൂററ്റോണ്ടുകളുനടെ വദർഘദമുണ്ടറ്റോയഡിരുന . ഈ പറ്റോതയഡിലൂനടെയറ്റോണഡ 

നമുകഡ സഞരഡിറകണ്ടതഡ . റനരനത്ത സൂചഡിപഡിചതു റപറ്റോനല മനുഷദ  ഏതു ൯

കറ്റോലത്തറ്റോണഡ അകങ്ങള് ഉപറയറ്റോ ഗഡിച്ചുതുടെങ്ങഡിയതഡ                      

എനതു വദകമല . 20.000 നകറ്റോലഷം പഴകമുള്ള ഒരു എലറ്റോണഡ മനുഷദ൯
എണ്ണുവറ്റോ  തുടെങ്ങഡിടെതഡിനന്റെ ആദദ നതളഡിവഡ ൯ . റകറ്റോഷംറഗറ്റോയഡിനല 
ഇഷറ്റോഷംറഗറ്റോയഡിൽ
നഡിനഷം ലഭഡിച ഈ കുരങ്ങഡിനന്റെ അസ്ഥഡിയഡിൽ 60 വരകളുനടെ 
രണ്ടുവരഡികളുണ്ടഡ 
(കവ ചഡിത്രഷം൪ ). എലഡിനന്റെ മറപുറത്തുഷം ഇതഡ ആവ ത്തഡിചഡിരഡിതഡക്കുന൪ . 
എണ്ണുവറ്റോ൯
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തുടെങ്ങഡിയതഡിനന്റെ പ്രതദകമറ്റോയ ഈ നതളഡിവഡ മറ്റോനവസഷംസഡകരത്തഡിനന്റെ ഒരു 
നറ്റോഴഡിക
കലറ്റോണഡ.
400 ബഡി.സഡി.യഡിൽ സുറമറഡിയയഡിൽ അകങ്ങള്ക്കു പകരമറ്റോയഡി പ്രപജീകങ്ങള്  

അപറയറ്റോകഡിചഡ തുടെങ്ങഡി . ചമനടെടുക്കുനവരുനടെ പ്രധറ്റോന റമന്മ കൂട്ടുവറ്റോനുഷം 

കുറയറ്റോനുഷം കഴഡി ഞ. അതഡിനറ്റോൽ കചവടെഷം എളുപമറ്റോയഡി .

പ്രധറ്റോന വഴഡിത്തഡിരഡിവറ്റോയഡിരുന.കൂടെറ്റോനത ലറ്റോഭ  നഷകണക്കുകള് –
റരഖനപടുത്തുവറ്റോനുഷം ഇതുമൂലഷം സറ്റോധദമറ്റോയഡി.
ഈ റമഖലയഡിനല അടുത്ത പ്രധറ്റോന കണ്ടുപഡിടെഡിത്തഷം ഇനദയഡിലറ്റോയഡിരുന. 
അകങ്ങനള പ്രതഡിനഡിധജീകരഡിക്കുവറ്റോനറ്റോയഡി ഇനദകറ്റോർ ചഡിഹ്നങ്ങള് അഥവറ്റോ 
പടെങ്ങള് സൃഷഡിച്ചു . വഡിരലകള്,കല്ലുകള് ,അസ്ഥഡികള് ,റററ്റോകണുകള്  എനജീ  
ഭസൗതഡികമറ്റോധദമങ്ങളഡിൽ നഡിനഷംഅകങ്ങനള ബസൗദഡികതലത്തഡിറലകഡ  
ഉയർത്തഡിയതു ഈ അകചഡിഹ്നങ്ങളറ്റോണഡ.ഗണഡിതചരഡിത്രത്തഡിനന്റെ 
ഏടുകളഡിനല അതഡിപ്രധറ്റോനമറ്റോയ ഒരു
കണ്ടുപഡിടെഡിത്തമറ്റോണഡിതഡ
അകങ്ങനള പ്രതഡിനഡിധജീകരഡിക്കുന ഈ ചഡിഹ്നങ്ങനള നന്യൂമറൽ  എന 
വഡിളഡിക്കുന.
വഡിവഡിധ കറ്റോലഘട്ടങ്ങളഡിൽ ഈ ചഡിഹ്നങ്ങള്ക്കു രുപറഭതഷം വരഡികയഷം,പുതഡിയ 
ചഡിഹ്നങ്ങള്
ഉരുത്തഡിരഡിയകയഷം നചയ. ഇനദന് അകചഡിഹ്നങ്ങളുനടെ രൂപറഭതമറ്റോണഡ 
ഇന നറ്റോഷം ഉപറയറ്റോഗഡിക്കുന  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 എന അകചഡിഹ്നങ്ങള്. 
ഈ ചഡിഹ്നങ്ങളുനടെ 
ചരഡിത്രത്തഡിറലകഡ നമുനകറ്റോനഡ റനറ്റോകറ്റോഷം.

ബറ്റോഫഡി  അകചഡിഹ്നങ്ങള്

ഇനദന് അകചഡിഹ്നങ്ങള്

39                                   IFRAME- A DIGI MAGAZINE



Sn Trust Little Kites-17107

ചരഡിത്രപഠനത്തഡിൽ നനമ്മ നയഡിക്കുനതഡ ബഡി സഡി മൂനറ്റോഷം നൂററ്റോണ്ടഡിൽ

ഉണ്ടറ്റോയഡിരുന ബറ്റോഫഡി ചഡിഹ്നങ്ങളഡിറലകറ്റോണഡ ബറ്റോഫഡി അകരൂപത്തഡിൽ

ഒന്പതഡ വനരയഷം അതഡിനഡ മുകളഡിൽ സഷംഖദകള്ക്കുഷം ചഡിഹ്നങ്ങളുഷം ഉണ്ടറ്റോയഡി .

രണ്ടഡ , മൂനഡ എനജീ സഷംഖദകള് ഒനഡിനന്റെ  ചഡിഹ്നഷം ഉപറയറ്റോഗഡിചഡ

തനനയറ്റോണഡ എഴുതഡിയഡിരുനതഡ 

നറ്റോലഡ മുതൽ ഒന്പതഡ വനരയള്ള അകങ്ങള്കഡ  നവറവ്വേനറ ചഡിഹ്നങ്ങളുണ്ടഡ . 
അതുറപറ്റോനല പത്തഡ ,നൂറഡ,ആയഡിരഷം,മുതലറ്റോയവയഷം,ഈരുപതഡ മുപതഡ 
നറ്റോൽപതഡ
മുതലറ്റോയഷം ഈരഡിനൂറഡ ,മുന്നൂറഡ ,മുതലറ്റോയഷം തനതറ്റോയ 
ചഡിഹ്നങ്ങളുണ്ടഡ.സ്ഥനവഡിലയളള
  നഡസഡിമൽ സഷംഖദറ്റോശറ്റോസ്ത്രത്തഡിൽ ഒനഡപതഡിനു മുകളഡില്ലുള്ള സഷംഖദകള്ക്കു 
തനതറ്റോയ 
ചഡിഹ്നങ്ങള് ആവശദമഡിലഡമ അതഡിനറ്റോൽ  ,ഈ കറ്റോലത്തു സ്ഥറ്റോനവഡില എന 
ആശയഷം 
നഡിലവഡിൽ ഉണ്ടറ്റോയഡിരുനഡില.

പുനന , മുഷംവബ , സ്ഥലത്തഡ ഗുഹയഡിൽ  പുരറ്റോതന നറ്റോണയത്തഡിലഷം ബറ്റോഫഡി 

റരഖനപടുത്തഡി . ബഡി സഡി മൂനറ്റോഷം നൂററ്റോണ്ടഡ മുതൽ എ ഡഡി നറ്റോലറ്റോഷം നൂററ്റോണ്ടഡ 

വനര ബറ്റോഫഡി ഉപറയറ്റോഗഡിചതറ്റോയഡ  ഗറവ ഷണത്തഡിൽ നതളഡിയഡിക്കുന .
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DARKNESS AND BRIGHTNESS
                                                                     Nihala 8D

The darkness of the night
Brightens my mind

Light and colour lost in time
The dawn whispers in my dream

And my heart smile.
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നന്ദഡി 
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