


    
  

ലലിറലില് കകൈററ്റ്സറ്റ് ഡലിജലിറല്
മമാഗസലിന

         കകൈററ്റ്സറ്റ്

              
              സലി. എഎ. എസറ്റ് കഹൈസറ്റ്ക്കൂള,
                             പുന്നവവേലലി

                        



               I am extremely pleased to inform the launch of the digital
 magazine prepared by the Little Kites' students of CMS High School , 

Punnavely. It is an initiative on the part of this institution to introduce 
our students to the modern trends in information and communication 

technology. This is also a sincere attempt to evoke in them an affinity towards ICT.
Our students will now have the opportunity to express

 their creativity in the digital format. As the headmaster I feel proud 
and honoured to launch this magazine. I thank all the concerned

 teachers and students involved in this endeavour and I also extend
my sincere wishes for the success of this digital magazine.

Yours sincerely,

C.I Itty (Head Master)



എഡഡിറററ്റോറഡിയല.......

                             
                              വഡിവരവഡിനഡിമയസറ്റോറങ്കേതഡികവഡിദദ്യയുടടെ വളര്ച്ചറയറ്റോടു കൂടെഡി 
റകരളളം  വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസരളംഗതത്ത്  വലഡിടയറ്റോരു കുതഡിച്ചു   ചറ്റോടളം  നടെതഡിയഡിരഡിക്കയറ്റോണത്ത്. 
ഐതഡിഹറ്റോസഡികമറ്റോയ ഒരു റനടളം തടന്നെയറ്റോയഡി ഇതഡിടന കണക്കറ്റോക്കറ്റോളം.   ടപറ്റോതു 
വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസരളംഗതത്ത് അപറ്റോപദ്യമറ്റോയഡി നഡിലനഡിന്നെഡിരുന്നെ പലതുളം കടയ്യെതഡിപഡിടെഡിക്കറ്റോന് 
കഴഡിയുന്നെ അകലറതക്കത്ത് എതഡിക്കഴഡിഞ. വഡിദദ്യറ്റോര്തഡികളുടടെ സസ്വയറ്റോര്ജഡിതമറ്റോയ 
കഴഡിവുകടള    വളര്ത്തുന്നെതഡിനറ്റോയഡി  ഐ .ടെഡി  വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസരളംഗളം   മുറന്നെറളം 
നടെതഡിടക്കറ്റോണഡിരഡിക്കുന്നെതഡിന്റ ഭറ്റോഗമറ്റോയറ്റോണത്ത് ലഡിറഡില കകറത്ത്സത്ത് എന്നെ വഡിദദ്യറ്റോര്തഡി
കൂടറ്റോയ്മ നഡിലവഡില വന്നെതത്ത്.

                                       സറ്റോറങ്കേതഡികരളംഗടത വഡിവഡിധ റമഖലകളഡിലുള്ള അടെഡിസറ്റോന
കനപുണഡികള്  പരഡിചയടപടത്ത് ,  തനഡിക്കത്ത്   അഭഡിരുചഡിയുള്ളതഡിടന  സസ്വറ്റോയതമറ്റോക്കറ്റോന് 
കുടഡികള്ക്കത്ത്  ഇതഡിലൂടടെ അവസരളം  ലഭഡിക്കുകയറ്റോണത്ത്.  ഗറ്റോഫഡികത്ത്,  അനഡിറമഷന്,  സറ്റോച്ചത്ത് 
റപറ്റോഗറ്റോമഡിങത്ത്, കപതണ് റപറ്റോഗറ്റോമഡിങത്ത്, ടമറ്റോകബൈല ആപത്ത് നഡിര്മറ്റോണളം ,റററ്റോറബൈറ്റോടഡികത്ത്
ഇലറകറ്റോണഡികത്ത്  ഹറ്റോര്ടവയര്,  മലയറ്റോളളം  കമ്പൂടഡിങത്ത്  &  ടഡസത്ത്റടെറ്റോപത്ത്   പബൈത്ത്ളഡിഷഡിളംഗത്ത്, 
ഇന്റര്ടനറത്ത് ,  കസബൈര്സുരക്ഷ   എന്നെന്നീ   റമഖലകള്   പരഡിശന്നീലനതഡില 
ഉള്ടപടുതഡിയഡിരഡിക്കുന.

                                        പറ്റോഠപുസ്തകതഡിലൂടടെ റനടുന്നെ റകവലമറ്റോയ അറഡിവുകള്ക്കത്ത്
അപ്പുറമറ്റോയഡി പവര്തനറ്റോധഡിഷഡിതവുളം ശഡിശുറകനന്നീകൃതവുമറ്റോയ ഈ വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസപകഡിയ 
കുടഡികളുടടെ  അറഡിവഡിടന്റ  വറ്റോതറ്റോയനങ്ങള്  തുറന്നെഡിടുകയറ്റോണത്ത്.  ഈ   യജ്ഞതഡില 
പുന്നെറവലഡി  സഡി.എളം.എസത്ത് കഹസ്ക്കൂളഡിടല കുടഡികളുളം ഭറ്റോഗഭറ്റോക്കറ്റോകുകയറ്റോണത്ത്. സര്ഗറ്റോത്മക
രചനകള് ഉള്ടപടുതഡി കുടഡികള്  തയ്യെറ്റോററ്റോക്കഡിയഡിരഡിക്കുന്നെ ഡഡിജഡിറല മറ്റോഗസഡിന്, നൂതന
സറ്റോറങ്കേതഡികവഡിദദ്യ  സ്ക്കൂള്  ലഡിറഡില   കകറത്ത്സഡിടന്റ   പവര്തനങ്ങടള   എത്രമറ്റോത്രളം 
സസ്വറ്റോധന്നീനഡിച്ചഡിരഡിക്കുന എന്നെതഡിടന്റ ടതളഡിവറ്റോണത്ത്.  ഈ ഡഡിജഡിറല മറ്റോഗസഡിന് ലഡിറഡില 
കകറത്ത്സത്ത്  ഐ.ടെഡി  ക്ലബഡിടന്റ  മുറന്നെറ്റോട്ടുള്ള  യറ്റോത്രയത്ത്  പറചറ്റോദനമറ്റോകടട  എന്നെത്ത് 
ആശളംസഡിക്കുന.
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കമമ്പ്യൂടര് യുഗങ്ങളഡിലൂഹട..........

വഡിവരങ്ങള് സൂകഡിക്കുവറ്റോനട സടസ്കരഡിഹച്ചെടുക്കുവറ്റോനട റവണഡിയുള്ള ഒരു ഇലകഡികഡ ഉപകരണമറ്റോണഡ 

കമമ്പ്യൂടര് അഥവറ്റോ സടഗണകട. അഥവറ്റോ നഡിര്റദ്ദേശങ്ങളുഹട ഒരു സമറ്റോഹെറ്റോരട മുറഖേന വഡിവരങ്ങള് 

നടപടഡിക്കു വഡിറധേയമറ്റോക്കുന്ന ഒരു പ്രറയറ്റോറഗറ്റോപകരണട അഹല്ലെങഡില് ഇലറകറ്റോണഡികഡ ഉപകരണട 

ആണഡ. വഡിറധേയമറ്റോറകണ വഡിവരങ്ങള് സടഖേര്യകള്, എഴുതഡ, ചഡിത്രങ്ങള്, ശബട എന്നഡിങ്ങഹന പല 

തരതഡിലുള്ളതഡിഹന സൂചഡിപഡികറ്റോട. റലറ്റോകതഡിഹല ഏറവട റവഗതയുട കറ്റോരര്യകമതയുമുള്ള 

കമമ്പ്യൂടറുകളറ്റോണഡ സൂപര് കമമ്പ്യൂടറുകള്. ഇവ പ്രധേറ്റോനമറ്റോയുട നറ്റോസ, ഐഎസഡആര്ഓ തുടങ്ങഡിയ 

റസ്പേസഡ റസ്റ്റഷേനകളഡിലറ്റോണഡ ഉപറയറ്റോഗഡിക്കുന്നതഡ. നറ്റോസയഡിഹല സൂപര്കമമ്പ്യൂടറഡിഹന്റെ റപരഡ ഹകറ്റോളമഡിയ

എന്നറ്റോണഡ.

ചറ്റോള്സഡ ബറ്റോറബജഡ , ഇടഗലീഷേഡ ഹമകറ്റോനഡികല് എന്ജഡിനലീയര്, റപറ്റോളഡിമതഡ എന്നഡിവ ഒരു 

റപ്രറ്റോഗറ്റോമബഡിള് കടപമ്പ്യൂടര് എന്ന ആശയട ഉരുതഡിരഡിഞ. " കമമ്പ്യൂടറഡിഹന്റെ പഡിതറ്റോവഡ " എന്നഡ 

അറദ്ദേഹെട കരുതഡി പഹതറ്റോന്പതറ്റോട നൂററ്റോണഡിഹന്റെ തുടകതഡില് തഹന്ന ആദര്യ ഹമകറ്റോനഡികല് 

കമമ്പ്യൂടററ്റോണഡ അറദ്ദേഹെട രൂപഹപടുതഡിഹയടുതതഡ. നറ്റോവഡിറഗഷേണല് കണക്കുകൂടലുകളഡില് 

സഹെറ്റോയഡികറ്റോന് രൂപകല്പന ഹചയ്ത വഡിപ്ലവകരമറ്റോയ വര്യതഡിയറ്റോന എഞഡിനറ്റോണഡ , 1833-ല്, ഒരു 

സറ്റോധേറ്റോരണ രൂപകല്പന, ഒരു അനലഡിറഡികഡ എഞഡിന് സറ്റോധേര്യമറ്റോഹണന്നഡ അറദ്ദേഹെട മനസഡിലറ്റോകഡി. 

റപ്രറ്റോഗറ്റോമുകളുട ഡറ്റോറയുട നല്കുന്നതഡ പഞഡഡഡ കറ്റോര്ഡുകള് വഴഡി ഹമഷേലീനഡിറലകഡ നല്റകണതറ്റോണഡ,

ജറ്റോകറ്റോര്ഡഡ മങ്ങല് റപറ്റോലുള്ള ഹമകറ്റോനഡികല് തട്ടുകളഡില് പ്രവര്തഡികറ്റോന് ഉപറയറ്റോഗഡിക്കുന്ന ഒരു 

രലീതഡി. ഔടഡപുടഡിനറ്റോയഡി, ഹമഷേലീനഡ ഒരു പ്രഡിന്റെര്, ഒരു കര്വഡ റബറ്റോര്ഡഡ, ഒരു മണഡി ഉണറ്റോയഡിരഡിക്കുട. 

പഡിന്നലീടതഡ വറ്റോയഡികറ്റോനറ്റോയഡി കറ്റോര്ഡുകളഡിറലകഡ നമറുകള് പഞഡ ഹചയറ്റോന് കഴഡിയുട. ടര്കഡിങ്ങഡ 

പൂര്തലീകരണട എന്ന ആധുനഡിക പദതഡില് വഡിവരഡിച്ചെ ഒരു സറ്റോമറ്റോനര്യ ആറപകഡിക കമമ്പ്യൂടറഡിനള്ള 

ആദര്യഹത ഡഡിസസന്, എഞഡിന് ഒരു അരഡിഹത്മെറഡികഡ റലറ്റോജഡികഡ യൂണഡിറഡ , കറണറ്റോഡല് റബറ്റോകഡിടഗഡ

ആന്ഡഡ ലൂപ്പുകളുഹട രൂപതഡില് നഡിയന്ത്രണ റഫറ്റോ , ഇന്റെറഗറഡഡ ഹമമ്മറഡി എന്നഡിവയഡില് 

ഉള്ഹപടുതഡി. 
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                       ഹമഷേലീന് അതഡിഹന്റെ സമയട ഒരു നൂററ്റോണഡിറലഹറ ആയഡിരുന. അവഹന്റെ ഹമഷേഡിനള്ള 

എല്ലെറ്റോ ഭറ്റോഗങ്ങളുട സകഹകറ്റോണഡ നഡിര്മഡിറകണതുണഡ - ആയഡിരകണകഡിനഡ ഭറ്റോഗങ്ങളുള്ള 

ഉപകരണതഡിനഡ ഇതഡ ഒരു വലഡിയ പ്രശ്നമറ്റോയഡിരുന. ഒടുവഡില്, പദ്ധതഡി ബഡിടലീഷേഡ സര്കറ്റോര് 

നഡിറുതലറ്റോകറ്റോന് തലീരുമറ്റോനഡിച്ചെറതറ്റോഹട പഡിരഡിച്ചുവഡിട്ടു. ബറ്റോറബജഡ അനറ്റോലഡിറഡികല് എന്ജഡിനലീയറഡിന്ഹറ 

പൂര്തലീകരണട പരറ്റോജയഹപടുത്തുന്നതഡിഹന രറ്റോഷലീയവട സറ്റോമതഡികവട മറ്റോത്രമല്ലെ, കൂടുതല് 

സങലീര്ണ്ണമറ്റോയ കമമ്പ്യൂടര് വഡികസഡിപഡിഹച്ചെടുകറ്റോനട മററ്റോഹരങഡിലുട കഴഡിയുന്നതഡിറനകറ്റോള് റവഗതഡില് 

മുറന്നറ്റോടഡ റപറ്റോകറ്റോനമുള്ള അറദ്ദേഹെതഡിഹന്റെ ആഗഹെവട മറ്റോത്രമല്ലെ പ്രയറ്റോസങ്ങള്. എന്നഡിരുന്നറ്റോലുട, 

മകനറ്റോയഡിരുന്ന ഹഹെന്റഡി ബറ്റോറബജഡ, 1888-ല് വഡിശകലനതഡിഹന്റെ എഞഡിന്ഹറ കമമ്പ്യൂടഡിടഗഡ 

യൂണഡിറഡിഹല (മഡില്കഡ ) ലളഡിതമറ്റോയ ഒരു പതഡിപഡ പൂര്തഡിയറ്റോകഡി.

പ്രധേറ്റോന ഇനട കമമ്പ്യൂടറുകള്

• ഹഡസ്കഡറടറ്റോപഡ കമമ്പ്യൂടര്

•  ലറ്റോപഡ റടറ്റോപഡ കമമ്പ്യൂടര്

•  പറ്റോടറടറ്റോപഡ കമമ്പ്യൂടര്

•  ഹസര്വ്വര് കമമ്പ്യൂടര്

•  സൂപര് കമമ്പ്യൂടര്

 ഹഡസ്കഡറടറ്റോപഡ കമമ്പ്യൂടര്

                           നഡിറതര്യറ്റോപറയറ്റോഗതഡിനഡ പ്രറ്റോപ്തമറ്റോയ ഒരു സ്ഥലതഡ ഹവച്ചെഡ 

ഉപറയറ്റോഗഡികറ്റോനറദ്ദേശഡിച്ചുഹകറ്റോണ്ടുള്ള ഒരു പഴ്സണല് കമമ്പ്യൂടററ്റോണഡ ഹഡസ്കഡറടറ്റോപഡ(റമശപ്പുറ) കമമ്പ്യൂടര്. 

ലറ്റോറപറ്റോപ്പുകഹളകറ്റോള് ഭറ്റോരവട, വലഡിപവട, ഉയര്ന്ന ഊര്റജറ്റോപറയറ്റോഗവട മൂലട ഹപറ്റോതുറവ ഇവ 

റമശറപറ്റോലുള്ള പ്രതലതഡില് സ്ഥഡിരമറ്റോയഡി വച്ചെറ്റോണഡ ഉപറയറ്റോഗഡികറ്റോറുള്ളതഡ. അതഡില് നഡിന്നറ്റോണഡ 

ഹഡസ്കഡറടറ്റോപഡ കമമ്പ്യൂടര് എന്ന നറ്റോമട സടജറ്റോതമറ്റോയതഡ. സഡി .പഡി .യു, കമമ്പ്യൂടര് സലീന്, കലീ റബറ്റോര്ഡഡ, 

മനൗസഡ എന്നഡിവയറ്റോണഡ പ്രധേറ്റോന ബറ്റോഹെര്യഭറ്റോഗങ്ങള്. സഡി.പഡി. യു.വഡില് മദര് റബറ്റോര്ഡഡ, ഹെറ്റോര്ഡഡ 

സഡ്രൈവഡ, ഒപഡറഡികല് സഡ്രൈവഡ, ഫഡറളറ്റോപഡിസഡ്രൈവഡ, സവദദ്യുത നഡിയന്ത്രണസടവഡിധേറ്റോനങ്ങള് എന്നഡിവ 
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ക്രമലീകരഡിച്ചെഡിരഡിക്കുന. 

ലറ്റോപഡ റടറ്റോപഡ

                   ഹഡസ്കഡറടറ്റോപഡ കടപമ്പ്യൂടറുകള്കഡ ഹചയറ്റോന് കഴഡിയുന്ന പല കറ്റോരര്യങ്ങളുട 

ലറ്റോറപറ്റോപ്പുകള്കഡ ഹചയറ്റോന് കഴഡിയുട, പറക അറത വഡിലയഡ മഡികവറ്റോറുട ശകഡി കുറവറ്റോയഡിരഡിക്കുട. 

ലറ്റോറപറ്റോപ്പുകളഡിഹല ഭറ്റോഗങ്ങള് ഹഡസ്കഡറടറ്റോപ്പുകളഡിലുള്ളവ റപറ്റോഹലയുള്ളതുട അറത കര്തവര്യങ്ങള് 

ഹചയ്യുന്നതുട ആഹണങഡിലുട ഹചറുതറ്റോകഡിയതുട വഹെനലീയതയട സവദദ്യുതഡിലറ്റോഭതഡിനട റവണഡി 

പ്രറതര്യകട തയറ്റോററ്റോകഡിയതുട ആണഡ. ലറ്റോറപറ്റോപ്പുകളഡില് മഡികവറ്റോറുട ലഡികകഡിഡഡ ക്രഡിസ്റ്റല് ഡഡിസഡറപ്ലകളുട 

RAM-നറവണഡി SO-DIMM (സറ്റോള് ഔടഡ സലന് DIMM) ഹമറ്റോഡമ്പ്യൂലുകളുട ഉപറയറ്റോഗഡികറ്റോറുണഡ.

റചര്ത്തുണറ്റോകഡിയ കലീറബറ്റോര്ഡഡിനപുറഹമ അവയഡ ഒരു ടച്ചെഡപറ്റോഡഡ (ടറ്റോകഡപറ്റോഡഡ) അഹല്ലെങഡില് 

റപറ്റോയഡിന്റെഡിങ്ങഡ സ്റ്റഡികഡ എന്നഡിവയുട ഉണറ്റോയഡിരഡിക്കുട. മറ്റോത്രമല്ലെ, ബറ്റോഹെര്യമറ്റോയ മനൗറസറ്റോ കലീറബറ്റോര്റഡറ്റോ 

ബനഡികറ്റോട.

 സൂപര് കമമ്പ്യൂടര് 

                         വളഹര സങലീര്മറ്റോയ കമമ്പ്യൂടഡിങ്ങഡ റജറ്റോലഡികള് നഡിര്വഹെഡികറ്റോന് റവണഡി 

ഉപറയറ്റോഗഡിക്കുന്ന വളഹര വലഡിയ കമമ്പ്യൂടര് ശടഖേലകഹള സൂപര് കടപമ്പ്യൂടറുകള് എന വഡിളഡിക്കുന. 

ആയഡിരകണകഡിന ഹചറഡിയ കടപമ്പ്യൂടറുകള് കൂടഡിറചര്തഡ ക്ലസ്റ്ററഡിങ്ങഡ രലീതഡിയഡിലറ്റോണഡ സൂപര് 

കടപമ്പ്യൂടറുകള് നഡിര്മ്മഡികറ്റോറുള്ളതഡ.

                           സൂപര് കടപമ്പ്യൂടറുകള് എന്നതഡ കമമ്പ്യൂടറുകള് ഉണറ്റോയ കറ്റോലട മുതല് ഉള്ള 

ആശയമറ്റോണഡ.കറ്റോലറ്റോകറ്റോലങ്ങളഡില് റലറ്റോകതഡിഹല മഡികച്ചെ 500 സൂപര് കടപമ്പ്യൂടറുകളുഹട ലഡിസ്റ്റഡ 

www.top500.org എന്ന ഹവബഡ സസറഡ പ്രസഡിദ്ധലീകരഡികറ്റോറുണഡ. ഈ പടഡികയഡില് ഇറപറ്റോള് ഒന്നറ്റോട

സ്ഥറ്റോനതഡ നഡില്ക്കുന്നതഡ സചനയഡിഹല റദശലീയ സൂപര്കമമ്പ്യൂടഡിങഡ ഹസന്റെര് നഡിര്മ്മഡിച്ചെ ടഡിയറ്റോന്ഹഹെ-

2(ആകറ്റോശഗടഗ-രണഡ എന്നര്തട) എന്ന സൂപര് കടപമ്പ്യൂടര് ആണഡ. സൂപര് കമമ്പ്യൂടറുകളുഹട റവഗത
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അളക്കുന്ന യൂണഡിററ്റോണഡ റഫറ്റോപഡ "FLOPS" (FLoating Point Operations Per Second). 

ടഡിയറ്റോന്ഹഹെ-2 ഹന്റെ പ്രവര്തനറശഷേഡി 33.86 PFlops(ഹപററ്റോ റഫറ്റോപഡ) ആണഡ.

ഭറ്റോരതതഡിഹന്റെ തനതറ്റോയ സൂപര് കമമ്പ്യൂടര് റശ്രേണഡിയറ്റോണഡ പരട. 
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           കകേരളതത്തിലല ഇന്നലത വത്തിദദദ്യാഭദദ്യാസസ

                                             
                                                                              ആരദ ആര

                   കുഞണഡി മറ്റോഷത്ത് പറഞഡിട്ടുണത്ത്    ''വറ്റോയഡിച്ചറ്റോല വളരുളം 

വറ്റോയഡിച്ചഡിടല്ലെങ്കേഡില വളയുളം'' എന്നെത്ത്.  റകരളതഡില   വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസളം 

മുറന്നെറഡിടക്കറ്റോണഡിരഡിക്കുകയറ്റോണത്ത്. കുടഡികള്ക്കത്ത് അറഡിയറ്റോനുളം, ചഡിനഡിക്കറ്റോനുളം, 

അവരുടടെ അഭഡിപറ്റോയളം  റരഖടപടുതറ്റോനുളം  ഫലപദമറ്റോണത്ത്  ഇന്നെടത 

വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസരന്നീതഡി. വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസളം കുടഡികളഡില മറ്റോത്രമറ്റോയഡി ഒതുങ്ങറ്റോടത സളംസറ്റോന 
സറ്റോക്ഷരതറ്റോ  വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസളം എന്നെ പദ്ധതഡി സളംസറ്റോന സര്ക്കറ്റോര് രൂപകല്പന 

ടചയ്യുകയുണറ്റോയഡി.അതുമൂലളം വറ്റോയഡിക്കറ്റോനുളം എഴുതറ്റോനുളം അറഡിയറ്റോതവര്ക്കത്ത് 

പുതുമയറ്റോര്ന്നെ  ഒറടടറ കറ്റോരദ്യങ്ങള് പഠഡിക്കുവറ്റോന് സറ്റോധഡിച്ചു. അവരഡിറപറ്റോള് 

അക്ഷരങ്ങളുടടെ റലറ്റോകതറ്റോണത്ത് ജന്നീവഡിക്കുന്നെതത്ത്.

                      ഇന്നെത്ത് സ്കൂളുകടളല്ലെറ്റോളം കഹടടെക്കറ്റോയഡിടക്കറ്റോണഡിരഡിക്കുകയറ്റോണത്ത്. 

സറ്റോര്ടത്ത് ക്ലറ്റോസത്ത്റൂമുകള്, കമമ്പ്യൂടറുകള് എന്നെഡിവ  കുടഡികള്ക്കത്ത്  പഠനതഡില ശ്രദ്ധ 

ടചലുതറ്റോന് ഏടറ സഹറ്റോയകമറ്റോകുന. പഠഡിക്കറ്റോനുള്ളതത്ത് പലതുളം ദൃശദ്യങ്ങളഡിലൂടടെ 

അവരുടടെ മുന്നെഡിടലത്തുന. ഒരു മമൗസത്ത് ക്ലഡിക്കഡില റലറ്റോകളം മുഴുവന് കറ്റോണറ്റോനുളം 

കൂടുതല അറഡിവു റനടെറ്റോനുളം സറ്റോധഡിക്കുന. പടക്ഷ  ഇതഡിലൂടടെ  കുടഡികളുടടെ 

വറ്റോയനറ്റോശന്നീലവുളം ചഡിനഡിക്കറ്റോനുള്ള കഴഡിവുമറ്റോണത്ത്  കുറയുന്നെതത്ത്.

                         
                           1947  നു റശഷളം റകരളതഡിടല വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസളം വളടര 
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നഡിലവറ്റോരറമറഡിയതറ്റോയഡി. എഴുറതറ്റോലകളുളം നറ്റോരറ്റോയവുളം മറളം ഉപറയറ്റോഗഡിച്ചഡിരുന്നെവര് 

ഇന്നെത്ത് റപപറഡിലുളം ബുക്കഡിലുളം എഴുതുന.പണത്ത് നഡിലതഡിരുന പഠഡിച്ച ഒരു 

കറ്റോലമുണറ്റോയഡിരുന.എന്നെറ്റോല ഇന്നെത്ത് ക്ലറ്റോസത്ത് മുറഡികടളല്ലെറ്റോളം  തടന്നെ കഹടടെകത്ത് ആയഡി 

മറ്റോറഡിത്തുടെങ്ങഡി.  ഇന്നെത്ത്  അധദ്യറ്റോപകര്  നലകുന്നെ  പവര്തനങ്ങള്ക്കറ്റോയഡി 

മുതഡിര്ന്നെവരുടടെ സഹറ്റോയളം റതറടെണ ആവശദ്യമഡില്ലെ.എല്ലെറ്റോ റചറ്റോദദ്യതഡിനുളം ഉതരളം 

നലകറ്റോന് ഇന്റര്ടനറത്ത് തയ്യെറ്റോററ്റോണത്ത്. 

                          ഇറപറ്റോഴുളം റകരളതഡില വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യസളം ലഭഡിക്കറ്റോത ഒറടടറ 

പറദശങ്ങളുണത്ത്. ഓറരറ്റോരുതരുടടെയുളം അവകറ്റോശമറ്റോണത്ത് വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസളം. എന്നെറ്റോല

വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസരളംഗതത്ത് ഒറടടറ ടകറ്റോള്ളകള് നടെക്കുനണത്ത്.  വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസടത 

കച്ചവടെമറ്റോക്കുന്നെവരറ്റോണത്ത്  കൂടുതലുളം. ഒരു മനുഷദ്യടന്റ സസ്വപ്നമറ്റോണത്ത് റജറ്റോലഡി, സമറ്റോദദ്യളം.

നല്ലെ വഡിദദ്യറ്റോഭദ്യറ്റോസളം ഉടണങ്കേഡില മറ്റോത്രറമ ഒരു നല്ലെ റജറ്റോലഡി ഉണറ്റോകൂ.  നല്ലെ റജറ്റോലഡി 

ഉടണങ്കേഡില മറ്റോത്രറമ നല്ലെ സമറ്റോദദ്യളം കകവരൂ. അതഡിനറ്റോല ലക്ഷദ്യറബൈറ്റോധറതറ്റോടു

കൂടെഡി മുറന്നെറഡിയറ്റോല റനടങ്ങള് കകവരഡിക്കറ്റോളം.ഈ ചഡിന പഠഡിതറ്റോക്കളറ്റോയ 

എല്ലെറ്റോവറരയുളം മുറന്നെറ്റോടത്ത് നയഡിക്കടട .അങ്ങടന നമ്മുടടെ നറ്റോടെത്ത് പുറരറ്റോഗതഡി 

പറ്റോപഡിക്കടട എന്നെത്ത് ആശളംസഡിക്കുന.

                          ***********************************
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                                     പ്രളയട
                                                                                  ദരശന ആര നദ്യായര

         നമ്മുടടെ ടകറ്റോച്ചു റകരളളം
         ഒരു യുദ്ധളം കഴഡിഞ റകരളളം
        നമുടക്കറ്റോന്നെറ്റോയത്ത് ടപറ്റോരുതന്നീടെറ്റോളം
        നമ്മുടടെ നറ്റോടെഡിന് ഉയര്ച്ചക്കറ്റോയത്ത്
         നമ്മുടടെ നറ്റോടെഡിന് ഉയര്ച്ചക്കറ്റോയത്ത്

         ഇതത്ത് കദവതഡിടന്റ നറ്റോടെത്ത്
         മനുഷദ്യരുള്ള നറ്റോടെത്ത്

        ഒറടക്കടറ്റോയത്ത് നഡിലക്കറ്റോടമങ്കേഡില
        പുതഡിടയറ്റോരു റകരളളം കറ്റോണറ്റോളം
        പുതഡിടയറ്റോരു റകരളളം കറ്റോണറ്റോളം

       റകരളളം ഇന്നെത്ത് പളയതഡില
       നമ്മുടടെനറ്റോടെത്ത്  പളയതഡില

       നമുടക്കറ്റോന്നെറ്റോയത്ത് ഒടതറ്റോരുമഡിച്ചത്ത്
       പളയടത റതറ്റോലപഡിക്കറ്റോളം
         പളയടത റതറ്റോലപഡിക്കറ്റോളം

        നമ്മുടടെ നറ്റോടെഡിന് രക്ഷക്കറ്റോയത്ത്
       നമ്മുടടെ നറ്റോടെഡിനയര്ച്ചക്കറ്റോയത്ത്

       പളയതഡിടന നറ്റോളം റതറ്റോലപഡിറക്കണതത്ത്
       നമ്മുടടെ ആവശദ്യളം

       ഇതത്ത് നമ്മുടടെ ആവശദ്യളം

       നമ്മുടടെ നറ്റോടെഡിന് രക്ഷക്കറ്റോയത്ത്
       കദവതഡിറനറ്റോടെത്ത് പറ്റോര്തഡിക്കറ്റോളം

       നമ്മുടടെ നറ്റോടെഡിന് രക്ഷക്കറ്റോയത്ത്
       നമുടക്കറ്റോന്നെറ്റോയത്ത് ടപറ്റോരുതന്നീടെറ്റോളം

...................
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                     KERALA TODAY
                                        
                                                Anjelin Maria Eapen

                 Now we are facing a lot of problems after the flood. All men      

and women are trying their best to help those affected by the flood.

There were no rich or poor ones,we all lived together. Everyone joined 

their hands to rescue keralam. Some people didn't even know about the 

flood. When they knew that their friends, relatives,or neighbours and 

other were suffering from flood. They gave money, food, shelter, clothes 

household things etc. to face flood. These kind hearted people did good 

things that made the life of a lot of people happy. A lot of people spent 

sleepless night to make the other people happy. So many people's prayers 

and helping hands gave comfort to many. Thank God for the kind hearts 

of keralites 

                                 ===========================
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  HOUSE  OF  FIRE

                                                                                                                 Nithin Mathew Varghese

      ONE TAKING A NIGHT STROLL MICHAEL 

I SAW FIRE COMING OUT OF HIS NEIGHBOUR'S

 HOUSE.  HE SHOUTED , FIRE! FIRE! BUT“ ”

 THERE WAS NOBODY TO HEAR HIS SHOUTS.

MICHAEL  CALLED THE FIRE DEPARTMENT MEANWHILE , 

HE TRIED TO GET INTO THE HOUSE SOMEHOW  TO SUCCEED 

 TO BREAK IN TO THE HOUSE AND RESCUED A CAT .

THE FIRE WAS SPREADING IN TO OTHER ROOMS 

PUT OUT THE FIRE .

WHEN THE NEIGHBOR'S COME BACK, 

THEY WERE VARY SAD SEEING THE CONDITION OF THEIR HOUSE.

 BUT THANKED MICHAEL FOR SAVING THEIR CAT.

++++++++++++++++++++
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             കകേരളസ പ്രളയതത്തിനു  കശഷസ

                                                 ആന് സൂസന് കജേക്കബബ
                                                                                                    
              ടതറ്റോണ്ണൂറുകളഡില റകരളളം കണ പളയതഡിനു റശഷളം വന്നെതറ്റോണത്ത് നറ്റോളം കണ 

വന് ദുരനളം പളയളം.  ആഗസത്ത് 15 നത്ത് വന്നെ മഴയഡിലുളം മഡിന്നെലഡിലുമറ്റോണത്ത് റപമറ്റോരഡി 

പതദ്യക്ഷമറ്റോയതത്ത്. നറ്റോളം ആരുളം നഡിനച്ചഡിരഡിക്കറ്റോത റനരതത്ത് ആ വന് ദുരനളം റകരളടത 

കന്നീഴടെക്കഡി.   ഒരഡിക്കലുളം ടവള്ളളം കയററ്റോത സലങ്ങളഡില വടര ടവള്ളളം കയറഡി. 

അറനകരുടടെ ജന്നീവന് പളയതഡിനത്ത് കന്നീഴടെങ്ങഡി. ഒരുപറ്റോടുറപര് വഡിശന്നെത്ത് വലഞത്ത് ഒനളം 

രണളം  ആഴ്ചകളഡില  വന്നീടുകളഡില തടന്നെ കഴഡിഞ  കൂടെഡി.   രക്ഷറ്റോറസന ഒറടടറ 

ഉണറ്റോയഡിരുന്നെഡിട്ടുളം അറനകരുടടെ ജന്നീവഡിതളം മരണതഡിറലക്കത്ത് വഴുതഡി വന്നീണ. എന്നെറ്റോല 
ദുരഡിതറ്റോശസ്വറ്റോസകദ്യറ്റോമ്പുകളുളം ദുരഡിതറ്റോശസ്വറ്റോസഫണകളുളം സഹറ്റോയങ്ങളുളം എല്ലെറ്റോവര്ക്കുളം ഒരു 

കക സഹറ്റോയമറ്റോയഡി. ഈ കഴഡിഞ ഓണളം ദുരഡിതറ്റോശസ്വറ്റോസകദ്യറ്റോമഡില സറനറ്റോഷറതറ്റോടടെ

ആര്ത്തുല്ലെസഡിച്ചുളം , കളഡിച്ചുളം ചഡിരഡിച്ചുളം കടെന്നെത്ത് റപറ്റോയഡി. അവര്ക്കുള്ള സഹറ്റോയങ്ങള് 

സര്ക്കറ്റോര് ഇറപറ്റോഴുളം ടകറ്റോടുത്തു ടകറ്റോണഡിരഡിക്കുന.

       
              ഇത്ര യുളം ദുരനങ്ങള് റനരഡിടതഡിനു റശഷവുളം ദുഷ്ട ലറ്റോറക്കറ്റോടടെ മനുഷദ്യര് 

നമ്മുടടെറകരളടത , കദവതഡിടന്റ സസ്വനളം നറ്റോടെഡിടന നശഡിപഡിക്കുന. പറ്റോറടപറ്റോടഡിക്കുന, 

മരളം മുറഡിക്കുന , മണ്ണു മറ്റോന്തുന.അതുടകറ്റോണത്ത് ഉരുള്ടപറ്റോടലുളം മടണറ്റോലഡിപ്പുളം ഉണറ്റോകുന.

നമ്മുടടെ റകരളടത സമലസമൃദ്ധഡിറയറ്റോടടെ കറ്റോണറ്റോന് ആഗഹഡിക്കുനടണങ്കേഡില 

ഇങ്ങടനടയറ്റോടക്ക ടചയ്യുറമറ്റോ? നറ്റോളം നമ്മുടടെ നറ്റോടെഡിടന റസ്നേഹഡിക്കണളം. നമ്മുടടെ നറ്റോടെഡിറനറ്റോടെത്ത്

ആത്മബൈന്ധമുണറ്റോകണളം. നമ്മുടടെ അടുത തലമുറക്കുളം റവണതറ്റോണത്ത് ഈ ഭൂമഡി എന്നെത്ത്

ഓര്ക്കണളം. അടല്ലെങ്കേഡില നമ്മുടടെ റപരുയര്തഡി നടെക്കറ്റോന് ആളുണറ്റോവഡില്ലെ.  പറ്റോറ

ടപറ്റോടഡിക്കുന്നെവര്ക്കുളം മണഡിടെഡിക്കുന്നെവര്ക്കുളം അതവരുടടെ വരുമറ്റോന മറ്റോര്ഗമറ്റോയഡിരഡിക്കറ്റോളം.

പടക്ഷ നറ്റോളം ജന്നീവഡിക്കുന്നെ ഈ റലറ്റോകടത  പതുടക്ക പതുടക്ക നശഡിപഡിക്കുകയറ്റോണത്ത്.

ഇങ്ങടനടയറ്റോടക്ക ടചയറ്റോല നമ്മുടടെ നറ്റോടെത്ത് വന് നറ്റോശതഡിറലക്കത്ത് പതഡിക്കുളം. നമ്മുടടെ 

തലമുറയത്ത് നന്മയുടടെ പറ്റോഠങ്ങള് പറഞ ടകറ്റോടുക്കറ്റോളം.അങ്ങടന പുതഡിടയറ്റോരു റകരളടത

നമുക്കത്ത് വറ്റോര്ടതടുക്കറ്റോളം.

                                     ********************************
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           KERALA GOD'S OWN COUNTRY KERALA GOD'S OWN COUNTRY

                                                                                                                                                                                                            Abhishek SureshAbhishek Suresh

Basic InformationsBasic Informations  
 State capital                   :Trivandrum
 Area                               :38,863 square.k.m
 Language                       :Malayalam
 no.of districts                 :14
 no.of rivers                     :44
 Length  of costal region :580 km
 Bird                                :Horn bill
 Flower                            :kanikkonna
 Animal                            :Elephant
 Tree                                :Coconut tree

BIGGEST IN KERALABIGGEST IN KERALA

• Biggest Fresh Water Lake           :Sastamkotta
• Highest Mount Peak                    :Aanamudi
• Largest Rail way Station             :Shornoor
• District with Highest Population :Malappuram
• Biggest District                            :Palakkad
• Longest River                               :Periyar
• Biggest Lake                                 :Vembanattu Lake
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                          Kerala Chief Ministers

1. E.M.S.Nampoothirippad
2. Pattam Thanupillai
3. R.Shankar 
4. C.Achutha Menon
5. K.karunakaran
6. A.K.Anthony
7. P.K.Vasudhevan Nair
8. C.H.Muhammadkoya
9. E.K.Nayanar
10. Umman Chandi 
11. V.S.Achuthanandan
12. Umman Chandi
13. Pinarayi Vijayan

                                      

                                      FIRST IN KERALA

• Newspaper               :Rajyasamacharam
• Bird Sanctuary         :Thattekadu
• Museum                   :Trivandrum
• English School         :English School Mattancherry
•  Plane Service          :Trivandrum-Mumbai
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• Collage                     :C.M.S.H.S
• University                 :Thiruvithamkoor
• City with Electricity : Trivandrum
• Engineering Collage : Trivandrum Engineering Collage
• Bank                          :Nedungadi Bank
• Press                          :Jesuit Press     
• Women Ministers      :K.R.Gouri   
• Governor                    :Dr.B.Ramakrishnarhuo
• Chief Ministers          :E.M.S
• Library                       :Trivandrum Public Library  

                                                                        

                                                 
                                                         
****************************************************
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   പ്രകൃതഡിയുഹട നഡിലവഡിളഡി

                                   ജഡിയ ആന് സറനറ്റോഷേഡ

 മനുഷദ്യടന്റ ടകറ്റോടുളം ക്രൂരതയുടടെ പതഡിഫലളം
പളയളം എന്നെതത്ത് പതഡികറ്റോരളം

പകൃതഡിയുടടെ പതഡികറ്റോരളം പളയ രൂപതഡില 
പകൃതഡിയഡില പതഡിച്ചു.

കദവതഡിടന്റ സസ്വനളം നറ്റോടടെന്നെതത്ത് 
ടവറുളം പറ്റോഴത്ത് വറ്റോക്കത്ത്

ഓണതഡിടന്റ നഡിറവഡില 
നഡിറ ഞ ഓറരറ്റോ വന്നീടഡിലുളം 

 ജന്നീവനു റവണഡി നഡിലവഡിളഡിക്കുന്നെ മനുഷദ്യര്
ദുഷത്ത് പവൃതഡിയുടടെ ഫലളം 

അനുഭവഡിക്കുക തടന്നെ ശരണളം.

അകമങ്ങളുളം അനന്നീതഡികളുളം ടപരുകഡി
മനുഷദ്യനത്ത് മനുഷദ്യടന തടന്നെ തഡിരഡിച്ചറഡിയറ്റോന് വയ്യെറ്റോ

എന്നെറ്റോല.....

ഒരു പളയതഡിലൂടടെ എല്ലെറ്റോ മനുഷദ്യരുളം ഒന്നെറ്റോയഡി
ഓറരറ്റോ ജന്നീവനു റവണഡിയുളം കക റകറ്റോര്ത്തു

പളയളം വന നറ്റോശളം വഡിതച്ചു
എങ്കേഡിലുളം 

മനുഷദ്യ മനസഡില മനസറ്റോക്ഷഡി ഉളവറ്റോക്കഡി
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എടനറ്റോടക്ക നശഡിച്ചറ്റോലുളം വഡിലടപടതത്ത് 
ജന്നീവനുളം  റസ്നേഹവുമറ്റോടണന്നെത്ത് തഡിരഡിച്ചറഡിഞ.

ജറ്റോതഡിയുടടെയുളം മതതഡിടന്റയുളം റപരഡില
തമഡിലതല്ലെഡിയവര് എല്ലെറ്റോ കദവടതയുളം  വഡിളഡിച്ചു 

നഡിലവഡിളഡിച്ചു,
എല്ലെറ്റോ മനുഷദ്യരുളം തുലദ്യരറ്റോടണന്നെത്ത് 

തഡിരഡിച്ചറഡിവുണറ്റോയഡി.

ഭക്ഷണളം പറ്റോഴറ്റോക്കഡി കളഞറപറ്റോള് 
ചഡിനഡിച്ചഡില്ലെ

നറ്റോടള നറ്റോളം ഭക്ഷണതഡിനു റവണഡി
 കരയുടമന്നെത്ത്

ഒരു റനരടത ഭക്ഷണതഡിനറ്റോയത്ത് 
നഡിലവഡിളഡികള് ഉയര്ന

ടവള്ളതഡിനറ്റോയത്ത് നറ്റോവുകള് വരണ.

മറനറ്റോഹരമറ്റോയ പകൃതഡിയുടടെ മുഖചറ്റോയ
 മറ്റോറഡിറപറ്റോയഡിരഡിക്കുന

പഴയതുറപറ്റോലറ്റോകുവറ്റോന് നറ്റോളുകളധഡികളം
പച്ചപ്പുളം ഹരഡിതകവുളം മറഞ

അരുവഡികലുളം റതറ്റോടുകളുളം ഗതഡി മറ്റോറഡി

കദവതഡിടന്റ സസ്വനളം നറ്റോടഡില
അകമങ്ങള് ടപരുകഡിയറപറ്റോള്
 കദവശഡിക്ഷയറ്റോയഡിലഭഡിച്ചതത്ത്
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 പളയതഡിലൂടടെ എന്നെതത്ത് നഡിശ്ചയളം.

അമയറ്റോളം പകൃതന്നീ, നഡിടന്റ മുമഡില
ശഡിരസത്ത് കുനഡിക്കുന, 

ടചയ പറ്റോപങ്ങടള ഒറ്റോര്     തത്ത് 
വഡിതുമഡിടക്കറ്റോണത്ത് 

മര്തദ്യടന്റ
ദുഷത്ത് പവൃതഡി പപഞ്ചതഡിനത്ത് 

റദറ്റോഷമറ്റോയഡി ഭവഡിച്ചതഡിനത്ത്

കദവതഡിടന്റ സസ്വനളം നറ്റോറടെ.......

നറ്റോടെഡിടന്റ മക്കറള.......

ഒന്നെറ്റോയത്ത് കക റകറ്റോര്ക്കറ്റോളം നല്ലെ നറ്റോറളയറ്റോയത്ത്...

****************
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INDIA OF MY DREAM
                                                  Shinas Shajahan

                India is a land of diversities. Different people from different parts, 

who speak different languages, who follow different cultures live in this country

with peace. India being a democratic country , the Indian Constitution gives 

equal rights to every citizen. Even though The Constitution gives equality and 

freedom to everyone. These rights are denied to many people for many 

reasons.

             

              As an Indian citizen , I dream of a country which does not only frame a

constitution and laws but also ensure every single person gets what he or she 

deserves. Being a developing country , We still can't say that our country is 

developing in in every field. Development should reach everyone. Still there

are  numerous people who are  not even  getting  proper  education .   The 

government should ensure that Every Indian , whether it's man or woman

should be well educated . 

            

 

             There are a lot of people in India who are homeless and are living in 
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pathetic conditions . Even they have dreams for themselves and their families

too .  What they need is a shelter . Everyone must be considered equal. While

some who have high political status and public recognition are living in palace 

like homes . Others in streets don't even own a bit of land of their own. This 

system should change. This country does not need a ruler who has got money ,

high status , or a huge political strength. This country requires someone who 

can understand people , join with the people and work for the people.

              A lot of people in India are being  discriminated , killed and harassed

for being from a particular caste or religion. The country should be united as

one. They shouldn't be called  , A Hindu , A Muslim or A Christian. They

should be called an “Indian”. India is a vast country which has a variety of

cultures from centuries back. While outsiders are trying to imitate Indians, we

are imitating others. Indians are following western cultures without 

understanding the value of their own. 

                  I dream of a country with no exception, no discrimination and no

segregation. Just Indians.

                                   ****************************
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GOOD ATTITUDES AND BAD 
                                BEHAVIOUR

TOM'S   BAD   BEHAVIOUR

         It was ten minutes before dinner time but Tom was          It was ten minutes before dinner time but Tom was 
 already hungry.'   'Can we eat now, Mama?”  he asked. already hungry.'   'Can we eat now, Mama?”  he asked.
''No,we must wait for your father and sister,”his mother''No,we must wait for your father and sister,”his mother
replied.''They will be here soon. Meanwhile,go and washreplied.''They will be here soon. Meanwhile,go and wash
 your hands.” your hands.”
                Before long, tom's father and sister joined them.                Before long, tom's father and sister joined them.
''I know you are hungry, but you must wait for others,''his ''I know you are hungry, but you must wait for others,''his 
father  said  to  Tom.father  said  to  Tom.
           They all sat down for dinner.           They all sat down for dinner.
           Tom loved fried chicken. He kept eating the fried            Tom loved fried chicken. He kept eating the fried 
chicken. His  Mother looked at him and said,''Tom, eat chicken. His  Mother looked at him and said,''Tom, eat 
only  your share.  You must leave some  for  others.”only  your share.  You must leave some  for  others.”
Tom's Father said,''Tom you should  think of others.Tom's Father said,''Tom you should  think of others.
You should eat the food that you like”. ''I'm Sorry You should eat the food that you like”. ''I'm Sorry 
papa”, said tom. ''It will not happen again.”papa”, said tom. ''It will not happen again.”
              Then  his  mother said, ''Tom,  please bring               Then  his  mother said, ''Tom,  please bring 
the watermelon slices from the fridge”.the watermelon slices from the fridge”.
           Tom brought out four slices of watermelon on a            Tom brought out four slices of watermelon on a 
tray. ''Ah, there are four slices of watermelon,”he said.tray. ''Ah, there are four slices of watermelon,”he said.
'Right Tom,” said his Father. ''If you eat two or three slices,'Right Tom,” said his Father. ''If you eat two or three slices,
it will not be enough for the rest of us”. “Yes papa, it will not be enough for the rest of us”. “Yes papa, 
I understand,”he said. “From now on wards, will eatI understand,”he said. “From now on wards, will eat
only my share.” With a smile, papa then turned to hisonly my share.” With a smile, papa then turned to his
 daughter and asked, ''Cathy replied, “My friend lost daughter and asked, ''Cathy replied, “My friend lost
her pocket money today. She had no money to buy food.her pocket money today. She had no money to buy food.
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So I shared my food with her.” So I shared my food with her.” 
“That was very kind of  you. We are proud of you,” said “That was very kind of  you. We are proud of you,” said 
mama. After dinner, papa announced, “As tomorrow ismama. After dinner, papa announced, “As tomorrow is
a public holiday, we shall go to the city for some shopping.” a public holiday, we shall go to the city for some shopping.” 
“Whoopee!” Tom cried out excitedly. “Whoopee!” Tom cried out excitedly. 
“Can I buy a pair of  Nike sneakers?” he asked.“Can I buy a pair of  Nike sneakers?” he asked.
“Yes,” mama said. “Are we taking the LRT to the city?”“Yes,” mama said. “Are we taking the LRT to the city?”
asked Cathy . “yes, we'll park our car at the LRT station like asked Cathy . “yes, we'll park our car at the LRT station like 
before,” papa said. The next morning , tom and his family woke before,” papa said. The next morning , tom and his family woke 
up early. His father drove them to the LRT station. After parking up early. His father drove them to the LRT station. After parking 
the car , they bought four tickets and boarded the train. Tom sat the car , they bought four tickets and boarded the train. Tom sat 
down with his mother on the right. On  his left were two empty down with his mother on the right. On  his left were two empty 
seats. He put his bag on the empty seat next to him. At the next seats. He put his bag on the empty seat next to him. At the next 
stop, an  old man asked Tom,” could you please remove your bag stop, an  old man asked Tom,” could you please remove your bag 
and let us sit here?” Tom just ignored them.and let us sit here?” Tom just ignored them.
        Tom's mother' who overheard the old man talking to his         Tom's mother' who overheard the old man talking to his 
son,said,”Yes,mama,”said tom bag as he reluctantly putson,said,”Yes,mama,”said tom bag as he reluctantly put
his bag down.his bag down.
That evening,Tom's father scolded him for his bad behaviour on That evening,Tom's father scolded him for his bad behaviour on 
the train. He said, “Whatever you do next time, please think of the train. He said, “Whatever you do next time, please think of 
others of others.” “Yes , papa. I'm sorry,” Tom said. others of others.” “Yes , papa. I'm sorry,” Tom said. 
  

                                     THEME; BE THOUGHTFUL AND CONSIDERATE                                     THEME; BE THOUGHTFUL AND CONSIDERATE
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             SMART  WORK  VERSUS   HARD  WORK

                                                                                                 Vineeth M S

              Once two men had a heated argument with each other. Who could

cut more firewood from morning till for in the afternoon ? They decided

to find out . The next morning the two men started their work. At first,

they worked at the same speed . But in an hour one of them found that

the other had stopped cutting. Realizing that this was his chance, the

first men started to cut wood with double effort.

      Ten minutes passed, and he heard the second man working again.

They were working almost synchronously. Then the first man  found that

his opponent had stopped again . 

              The  first  man  started to working, sense the smell of victory .

This  lasted  all    day  long.  Every  hour  one  of  them stopped  for  ten

minutes  and  the  time  expired,  the  first  man  who  worked  without

stopping was surprised to know that he mistaken. 

              'How did that happen?' he asked his partner. 

            'Every hour I found that you stopped work for ten minutes. How

could you cut more firewood than me? It's impossible!'

           'It is very simple,in fact,' answered the second man,' Every hour I

stopped the work for ten minutes. And when you were cutting, I was

sharpening my Axe.'      
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                                                    Y2K
                                                                            Muhammed Naufal

                       Y2K means Year Two Thousand Problem .  Y=Year. K=Kilo or thousand. Y2K“ ”

was the name given to the problem that was supposed to affect computers at the beginning  

of the year 2000. Many firms began to use computers in the seventies and the eighties. Only 

six digits were use to represent a data. 15Th December 1975 was 151275 in computers. The 

first two digits of the year were omitted. Thus 1975 became just 75. This created no confusion 

those days. Everybody knew that 80 meant 1980 and that 85 meant 1985. The year 2000 was

far away. On 31st  December 1999, the computer would show the date as 311299. On the 1st

of January , 2000 , the date should be shown as 010100. Year is represented by 00. How can a 

year be called zero?  The computer would get confused and stop working. Another possibility

was that the computer would take 00 to mean 1900 . If 75 means 1975, and 80 means 1980,

then 00 naturally means 1900. The computer being a machine, has no imagination. The 

computer can act only mechanically.  When dates are recorded , there would be utter confusion

if only to digits are used record the year . The computer would 00 as 1900 , and the calculations

would go wrong. 

                    The only way to solve this problem was to write all the entries using four digits for 

years . It was a painstaking process as corrections had to be carried out in thousands of 

computers.., or rather millions of computers . Thousands of computer programmers were 

engaged to rectify the entries and billions of dollars were spent on this problem. As a result

of such precaution , the beginning of the year 2000 did not cause any major problem. The 

Y2K problem has been solved.
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	HOUSE OF FIRE
	ONE TAKING A NIGHT STROLL MICHAEL
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	TO BREAK IN TO THE HOUSE AND RESCUED A CAT .
	THE FIRE WAS SPREADING IN TO OTHER ROOMS
	PUT OUT THE FIRE .
	WHEN THE NEIGHBOR'S COME BACK,
	THEY WERE VARY SAD SEEING THE CONDITION OF THEIR HOUSE.
	BUT THANKED MICHAEL FOR SAVING THEIR CAT.
	++++++++++++++++++++

	Kerala Chief Ministers
	FIRST IN KERALA
	SMART WORK VERSUS HARD WORK
	Vineeth M S


