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മമിനന്നാമമിനമി

ഗവ.ടട്രൈബല് ടഹൈസ്കൂള
ഇടമിഞന്നാര

സ്കൂള ഡമിജമിറ്റല് മന്നാഗസമിന

1  ഗവ.ടട്രൈബല് ടഹൈസ്കൂള് ഇടമിഞന്നാര
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സനന്ദേശശ

സ്കൂളമില് ലമിറമില് ടകൈറമിനനന്െ്റ ഭന്നാഗമന്നായമി 
ഒരു  മന്നാഗസമിന  തയന്നാറന്നാകമി  എനറമിഞതമില്  വളനര
സനനന്നാഷമുണന്െ്.കുടമികൈളുനട  ഇനഫരനമഷന  നടനകന്നാളജമി  പഠനന
മമികൈവുറതന്നാകന്നാന  ഇത്തരന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  സഹൈന്നായകൈമന്നാകൈനട
എനന്നാശനസമിക്കുന.

നഹൈഡന്നാസ്ട്രര
ഗവ.ടട്രൈബല് ടഹൈസ്കൂള,ഇടമിഞന്നാര

1  ഗവ.ടട്രൈബല് ടഹൈസ്കൂള് ഇടമിഞന്നാര
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എഡമിനറ്റന്നാറമിയല് നബന്നാരഡഡ  .

അധധന്നാപകസന്നാരഥമികള

➢ ബമിജു ബമി.നകൈ
➢ ഗഗീതന്നാകുമന്നാരമി എസന്െ്.

വമിദധന്നാരതമി സന്നാരഥമികള
➢ അശശ്വനമഘന്െ്  എസന്െ്. എസന്െ്

➢ സജഗീവന്െ് വമി.
➢ ജമിഷ്ണ നജ. വമി
➢ മമിഥുന കൃഷ്ണന
➢ ലകമി.എസന്െ്.വമി
➢ സല്മന്നാബഗീവമി
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തന്നാളുകള മറമിയുനമന്നാള
➔ കവമിതകള
➔ കഥകള
➔ നലേഖനങ്ങള
➔ വമിവരണങ്ങള
➔ പകരതത്തെഴുത്തുകള

ലമിറമില്
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ഉരമിയന്നാടല്
 ടകൈറന്െ്സമിനനന്െ്റ കുടമികൈള് തയന്നാറന്നാകമിയ
ഡമിജമിറല് മന്നാഗസമിനന്നാണമിതന്െ്. തമികൈചന

വവ്യതവ്യസ്തമന്നായ
ഒരന്നാശയത്തമിനനന്െ്റപൂരത്തഗീകൈരണത്തമിനുനവ

ണമി കുടമികൈളുന അധവ്യന്നാപകൈരുന വളനര
കൈന്നാരവ്യമന്നായ പരമിശ്രമന

നടത്തമിയമിട്ടുണന്െ്.തുടകന എന നമിലയമില്
ഉള്ളടകത്തമിലന നകൈടമിലന മടമിലന അലന
നമച്ചനപ്പെടുത്തലകൈള് നവണതുണന്െ്.ആദവ്യ
സനരനഭനമന നമിലയമില് ആ കുറവുകൈള്

ക്ഷമമിച്ചന്െ് നപ്രന്നാതന്നാഹൈമിപ്പെമിക്കുനമനന
കുടമികൈളുനട രചനകൈള് സന്നാനങ്കേതമികൈ ജന്നാനന
ഇവ നപന്നാഷമിപ്പെമികന്നാന ഇത്തരന പദമികൈള്
ഉതകുനതന്നാണന്െ്.  ഈ മന്നാഗസമിനസ്കൂളമിനന്െ്

നവണമി സമരപ്പെമിക്കുന.....
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കുഞമി കൈവമിതകൈള്                  

തത്തമ
പന്നാറമി നടക്കുന തത്തമ

സുന്ദരമിയന്നാനയന്നാരു തത്തമ
പച്ചനമിറത്തമിനനശന്നാഭമിതയന്നാല്
നചനചുണമിന ചന്നാരുതയല്

കൂകൈമി വമിളമിക്കുനതത്തമ
തത്തമ നപന്നാന തത്തമ.

കുടനുന കുടയന
കുട നവനണന്നാ കുട
നല്ല ഈറ കുട

കൈന്നാലണയന്െ് രണന്െ്
കുട നവനണന്നാ കുട

രണ്ടുകൈരണ്ണമുള്ള കുട
ഒന്നാടമി വന്നാനയന്നാ ഒന്നാടമി വന്നാനയന്നാ
കുടന വന്നാങ്ങമി തന കുട....

മലയന മയമിലന
മലയനട മുകൈളമില്
വനനന്നാരു വഗീരന

കൈനണന്നാ? മലയമില്
പഗീലമിവമിടരത്തമി  

സുന്ദരമന്നാനയന്നാരുനരത്തനമന്നാടമി
 മയമിലമ.. (നഗന്നാപമിക ജമി.യു.കഡളന്നാസഡ.3)
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ചമിനനശ നമിറവശ

ഒരു പന്നാവത്തന്നാനന്നായമിരുന ചമിനന മന്നാന. ഒരു ദമിവസന 
"ങുര...ങുര!” എനന്െ് കൂരകന വലമിച്ചന്െ് ഉറങ്ങമിയഅവന ഒരു 
സമിനഹൈത്തമിനനന്െ്റ ശബന നകൈടന്െ്  നഞെടമിയണരന. അനപ്പെന്നാനഴന്നാ? 

അവനനന്നാഴമിനകൈ ഒനമിനുന നമിറമമില്ല! അനയന്നാ! ങഗീ..... ങഗീ....!ചമിനന 
ഉറനക കൈരയന്നാന തുടങ്ങമി.അവനനന്െ്റ കൈരച്ചമില് നകൈടന്െ് ഒരു മന്നാനമികൈ 
ചമിത്രശലഭന അതുവഴമി വന."എനന്നാ,എന്തുപറമി?” ;ചമിറകുകൈളമില് 
നമിറനയ പല നമിറങ്ങള് ഉള്ള ചമിത്രശലഭന നചന്നാദമിച എനമികന്െ് ഒഴമിനകൈ 
ഒനമിനുന നമിറമമില്ല.”;ചമിനന പറഞ. 

വമിഷമമിനകണ ഞെന്നാന നമിനകന്െ് നമിറങ്ങള് തരന്നാന.ചമിത്രശലഭന 
പറഞ.   ചമിത്രശലഭന ചമിറകുകൈളമില് നമിനന ഒന്നാനരന്നാ നമിറങ്ങളന്നായമി 
ചമിനനനന്െ്റ ബ്രഷമിനലകന്െ് ഇറമിച;!.ചമിനന ഒന്നാനരന്നാരുത്തരകന്നായമി 
നമിറന; നകൈന്നാടുകന്നാന തുടങ്ങമി.അങ്ങനന എല്ലന്നാവരക്കുന നല്ല നമിറന കൈമിടമി.

"ഹൈന്നായ! ഇനപ്പെന്നാള് എല്ലന്നാവനരയന കൈന്നാണന്നാന എന്തുഭനഗമി! ;ചമിനന 
അവമിനട കൈണ പുല്ച്ചന്നാടമിനയന്നാടന്െ്പറഞ. അതുനകൈട ചമിനന 
സനനന്നാഷനത്തന്നാനട ചന്നാടമിനയന്നാടമി നപന്നായമി.............

വമിനഘ്നേഷഡ  കുമന്നാര വമി. തജ.  കഡളന്നാസഡ:9

മഴ
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മഴനപയന നനരത്തന്െ് ആകൈന്നാശത്തമില്
വരണ്ണന വമിതനച്ചന്നാരന്നാ മഴവമില്ലന്െ്

കൈന്നാണുവന്നാന എന നമന്നാഹൈന
മഴയനട നന്നാദന നകൈടന്നാല്

പന്നാദസശ്വരത്തമിന കൈമിലകന നപന്നാനല
മഴനപയന നനരത്തന്െ് എനഹൃത്തമില്

കുളമിര മഴനപയന
മഴനപയനമന്നാള് കൈന്നാനതന്നാരക്കുന

ഞെന്നാനന്നാ മഴയനട ഗന്നാനന നകൈള്കന്നാന
മഴയന്നായമി കുളമിരന്നായമി

നവയമിലന്നായമി മഴവമില്ലന്നായമി
വന്നാനമിലയരതന പുതുഗഗീതന

എത്ര മനനന്നാഹൈരമഗീ ഗഗീതന......

കൃഷ്ണനവണമി കഡളന്നാസഡ.9

പന്നാവകുടമി              
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പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി
നമിരത്തന നചയന പന്നാവകുടമി

പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി
പന്നാട്ടുകൈള് പന്നാടുന  പന്നാവകുടമി

പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി
മുറമടമിക്കുന പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി
വടന ചുറന പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി

എല്ലന്നാന നചയന പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി

കുളമിനച്ചന്നാരുങന പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി

പൂകള് ഇറുക്കുന പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി

ഊഞന്നാലന്നാടുന പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി

പുത്തനുടുക്കുന പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി

 ഒളമിച്ചമിരമിക്കുന  പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി

ഊടമിയറക്കുന പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി

രന്നാവമിനല ഉണരുന പന്നാവകുടമി
പന്നാവകുടമി പന്നാവകുടമി

ആരതരസമിക്കുന പന്നാവകുടമിപന്നാവകുടമി -ശുഭന-(നഗന്നാപമിക ജമി.യു. തരശ.3)

പുഞമിരമിയുതട വമിലേ
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നചലവുന ബുദമിമുട്ടുനഏറവുന കുറഞതുന അനത സമയന

ഒരുപന്നാടന്െ് മൂലവ്യവത്തന്നായതുമന്നായ ഒരന്നാശയവമിനമിമയമന്നാണന്െ്
പുഞമിരമി. എല്ലന്നാവരക്കുന മനസമിലന്നാകുന
നലന്നാകൈഭന്നാഷ.ദ:ഖന എനന്നായന്നാലന ഒരു

നമിമമിഷതനത്തനകങ്കേമിലന അതമിനന ഇല്ലന്നാതന്നാകന്നാന
അതവ്യപൂരവ്വമന്നായ കൈഴമിവുണതമിനന്െ്. നമ്മുനട സ്കൂളമില് എടുത

പറനയണ പുഞമിരമിയനട ഉടമയന്നാണന്െ് നമ്മുനട നഗന്നാപമി
മന്നാമന.പുഞമിരമിയനട വമിനശഷന പറയകൈയന്നാനണങ്കേമില് ഒരു

ഉദന്നാഹൈരണന പറയന്നാന.നന്യൂനയന്നാരകമിനല പ്രശസ്തമന്നായ
നഗന്നാള്ഡന നഗറന്െ് പന്നാലത്തമില് നമിനന്െ്ചന്നാടമി ആത്മഹൈതവ്യ
നചയ്ത വവ്യകമി,അനദ്ദേഹൈത്തമിനനന്െ്റ മുറമിയമില് ഒരു കുറമിപ്പെന്െ്

വച്ചമിരുന.അതമിങ്ങനനയന്നായമിരുന. "ഞെന്നാന ഈ
പന്നാലത്തമിലൂനട നടകന്നാനനപന്നാകുന. വഴമിയമില്

വച്ചന്െ്ഏനതങ്കേമിലന ഒരു വവ്യകമി എനനന്െ്റ മുഖതനനന്നാകമി
പുഞമിരമിച്ചന്നാല്, ഞെന്നാന ചന്നാടമില്ല".

പുഞമിരമിയനട  വമില  എനന്നാനണന
മനസമിലന്നായമിനല്ല..............
പുഞമിരമിയമിനല നന്മനയ തമിരമിച്ചറമിഞന്െ് നപന്നാസമിറഗീവന്നായമി  
ജമിവമിതനത്ത നനരമിടുകൈ.....നന്മവരനട....(ഗഗീത അധധന്നാപമിക)
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വന്നായനന്നാകന്നാശശ
2018-2019 അധവ്യയന വരഷത്തമിനല സസ്കുുള് വന്നാരഷമികൈ പദതമിയമിനല 
പ്രധന്നാനപരമിപന്നാടമികൈളമില് ഒനന്നായമിരുന    വന്നായനന്നാകൈന്നാശന.എല്ലന്നാവരുന 
വന്നായമിക്കുകൈ എനതന്നാണന്െ് ഈ പദമിനകൈന്നാണ്ടുനദ്ദേശമിച്ചതന്െ്.ജൂണ് 19 
വന്നായനദമിനത്തമില് ആരനഭമിച്ച ഈ പദമിതമിയനട ഉദന്െ്ഘന്നാടനന നപന്നാലന 
വവ്യതവ്യസ്തമന്നായമിരുന.  മുഖവ്യന്നാതമിഥമികൈളടകന ഒന്നാനരന്നാ പുസ്തകൈത്തമിനല 
ഏതന്നാനന വരമികൈള് വന്നായമിചനകൈന്നാണ്ടു പ്രസനഗനത്തകന്നാള് വന്നായനകന്െ് 
പ്രന്നാധന്നാനവ്യന നല്കൈമി നകൈന്നാണ്ടുള്ളതന്നായമിരുന.സളമിനല മുഴുവന കൈന്െ്ളന്നാസന്െ് 
പ്രതമിനമിധമികൈളുന പമി.ടമി.എ അനഗങ്ങളുന അധവ്യന്നാപകൈരുന 
പന്നാചകൈനത്തന്നാഴമിലന്നാളമികൈളുന വന്നായനയമി പങ്കേന്നാളമികൈളന്നായമി.

തുടര നള്ള ദമിവസങ്ങളമില് കുടമികൈള് പുസ്തകൈങ്ങള് 
നതനര നഞടുത വന്നായന ആരനഭമിച. എടന്നാന കൈന്െ്ളന്നാസമില് 21 കുടമികൈള് 
അവരമില് 31 പുസ്തകൈങ്ങള് വനര വന്നായമിച്ച കുടമികൈള് 
കൈന്െ്ളന്നാസമിലണന്െ്.ഏനറയന ബന്നാലസന്നാഹൈമിതവ്യകൈന്െ്൪തമികൈളന്നാണന്െ് 
എടുത്തമിട്ടുള്ളതന്െ്.ആണ്കുടമികൈനളകന്നാളുന നപണ്കുടമികൈളന്നാണന്െ് 
വന്നായനയമില് മുനപമില്. ഭമിനനശഷമികന്നാരമിയന്നായ ഒരു കുടമി എടുക്കുന 
പുസ്തകൈങ്ങള് അവളുനട അച്ഛന വന്നായമിച നകൈന്നാടുക്കുന.

ഒനപതന്നാന കൈന്െ്ളന്നാസമില് കുടമികൈള് ടലബ്രറമിയമില് നമിനന്െ് നനരമിടന്െ് 
പുസ്തകൈങ്ങള് എടുത വന്നായമിക്കുന.അവമിനടയന ഇരുപതു 
ഇരുപതയനച്ചന്െ്  പുസ്തകൈങ്ങള് ഡമിസനബ൪ വനര ആയനപ്പെന്നാള് 
കുടമികൈള് വന്നായമിച്ചമിട്ടുണ്ടു. പത്തന്നാന കൈന്െ്ളന്നാസമിനല വന്നായനനയ
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കുറമിച്ചന്െ്പറഞന്നാല് നനന്നായമി വന്നായമിക്കുനവരന്നാണന്െ് 
അതമികൈവുന.ബന്നാലസന്നാഹൈമിതവ്യകൈന്െ്൪തമികൈളമില് തുടങ്ങമി ഇനപ്പെന്നാള് 
ഗഗൗരവനമറമിയ 
വന്നായനയമില് എത്തമിയവരുന ഇക്കൂടത്തമിലണന്െ് . 

എല. പപ. കക്ളളാസുകളപല
 കക്ളളാസക് അധധളാപകര് കുഞക് 

കുഞക് കഥകള് കുടപകള്കക് വളായപച്ചു കകളാടുക്കുന.ഒപപ്പം 
കചെറുകഥളാപുസ്തകങ്ങള്

 വളായനകളായപ നലക്കപ വരുകയപ്പം
 കചെയ്യുന.

അപര് പപ്രൈമറപ കക്ളളാസുകളപല
 ഏകറയപ്പം ബളാലസളാഹപതധ കപ൪തപകള്

 തകന്നെയളാണക് വളായനയപല അധപകവപ്പം.
കുടപകകളക്കൂടടേകത 

രകപതളാകളപ്പം വളായനയപല 
പങളാളപകളളാണക്. വപടപകളാവക് ഊരപല നപനപ്പം     

  ടമളാഹനന, സുജളാത,ടരഷക്മ സൂരധ, വപവപതളാടമളാള്,ലളാല,
ചെനനഗപരപജ,വപജപത, ഷഷീജ,സജപത,

സുമ എന്നെപവടരയപ്പം ഈയ്യടകളാടേക് 
കല്ലണ നപനപ്പം പ്രൈവഷീണ,പഷലജ, 

സനധ,സക്മപത,  ഊരുമൂപന ബളാലകപ൪ഷ്ണന 
എന്നെപവടരയപ്പം  വളായനയപടലകക് 

കകളാണ്ടുവരളാന കഴപഞകവന്നെതക് ഇടേപഞളാറപകന
സപ്പംബനപച്ചടേടതളാളപ്പം വളായനളാകളാശപ്പം വന വപജയമളാണക്.

അധധളാപകരുപ്പം വളായനയപല പപടന്നെളാടല്ല എല്ലളാവരപലപ്പം മുന്നെപല
ഭളാഷളാധധളാപകന ബപജു ബപ.കക എനമളാതപ്പം.

ഇതരതപലള്ള വപജയങ്ങള്കക് ചുകളാന പപടേപക്കുന്നെത
കക്ളളാസക് അധധളാപകരുപ്പം പലപബ്രൈറപ അധധളാപപക

ഹനഷീസയമളാണക്.
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വളായനളാകളാശപ്പം പദ്ധതപ ഇടേപഞളാര് 
ഗവ.പട്രൈബല പഹസക്കൂളപകന ഫഷീനപകക് 

പകപകയടപളാകല കുതപപപച്ചുയര്ത്തുന്നെ പദ്ധതപ തകന്നെയളാണക്.
.....................

ടമിപന്െ്
 ചന്നാരന കൈമിട്ടുനമങ്കേമില് അതുപനയന്നാഗമിച്ചന്െ് പന്നാത്രന കൈഴുകൈമി 
വൃത്തമിയന്നാകന്നാന

●കൈടുത്ത കൈറകൈള് നഗീക്കുനതമിനന്െ് മുനപന്െ് പന്നാത്രങ്ങളമില് 

നവള്ളനമന്നാഴമിച്ചന്െ് കുറച്ചന്െ് സമയന വയ്ക്കുകൈ.കൈറ എളുപ്പെത്തമില് 

ഇളകുന.

●സന്നാധന്നാരണ നവള്ളത്തമില് കൈഴുകൈമിയനശഷന അലന 

ചുടുനവള്ളത്തമില് കൂടമി കൈഴുകൈമിയന്നാല് നല്ലതന്നാണന്െ്.

●നന്നാരങ്ങന്നാനഗീരന്െ്, വമിനന്നാഗമിരമി ഇവനയന്നാനക നചരത്തന്െ് പന്നാത്രന 

കൈഴുകുനതന്െ് എളുപ്പെന വൃത്തമിയന്നാകന്നാന സഹൈന്നായമിക്കുന.

●ഡമിഷന്െ് വന്നാഷുകൈള് ടകൈകൈളുനട ചരമത്തമിനന്െ് 
അസശ്വസ്ഥതയണന്നാക്കുനനവങ്കേമില് ടകൈയമില് ടകൈയറ 

ധരമിക്കുകൈ............
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ഇനധയമിതലേ പ്രധന്നാന കൃഷമികള
തനലഡ

നലന്നാകൈത്തമിനുനവണ അരമിയനട അഞമിനലന്നാനന 

ഇനവ്യന്നാകന്നാരന്നാണന്െ് കൃഷമിനചയ്തന്െ് ഉണന്നാക്കുനതന്െ്. 

നജന്നാവര

അരമിനച്ചന്നാളന,കൈന്നാകനച്ചന്നാളന എനനന്നാനക വമിളമികനപ്പെടുന 

ധന്നാനവ്യമന്നാണന്െ് നജന്നാവര.ഇനവ്യയമില് ഒരു വരഷന എട്ടുലക്ഷന ടണ് 

നജന്നാവര ഉണന്നാക്കുന.ഇതമില് പകുതമിയന മഹൈന്നാരന്നാഷ്ട്രയമിലന്നാണന്െ്.

ബന്നാരളമി

ഇനധയമില് ഒരു വരഷശ ഒനരനകന്നാടമി ടണ് ബന്നാരളമി 

വമിളയുന.ബന്നാരളമിയമിടഡ തമിളപമിച്ച തവള്ളത്തെമിനഡ  ഒഒൗഷധ 

ഗുണമുതണ്ടെനന്നാണഡ വമിശശന്നാസശ.

റന്നാഗമി

പഞപുല്ലന്െ്, കൂരകൈന്െ്,കൂവരകൈന്െ്, മുത്തന്നാറമി എനനല്ലന്നാന 

വമിളമിക്കുന ധന്നാനവ്യമന്നാണന്െ്.റന്നാഗമി.ഇനവ്യയമില് 25 ലക്ഷന 

ടണ് റന്നാഗമി കൃഷമി നചനയ്തടുക്കുന.
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തപന്നാതു അറമിവഡ
 1. ഒഗൗഷധസസവ്യങ്ങളുനട മന്നാതന്നാനവനറമിയനപ്പെടുന 

സസവ്യന ഏതന്നാണന്െ്?

തുളസമി

2.പന്നാകൈമിസ്ഥന്നാനനന്െ്റ നദശഗീയ പുഷന ഏതന്െ്?

മുല്ല

3.ജടമകന നപപ്പെര എനറമിയനപ്പെടുനതന്െ് 

എനമിനനയന്നാണന്െ്?

സരവസുഗനമി

4.ഇനവ്യയനട ചന്ദന നഗരന ഏതന്നാണന്െ്?

ടമസൂര

5.സശ്വരഗഗീയ ഫലന ഏതന്നാണന്െ്?

ടകൈതച്ചക

1  ഗവ.ടട്രൈബല് ടഹൈസ്കൂള് ഇടമിഞന്നാര



മമിനന്നാമമിനമി

ചമിലേ ഭന്നാഷന്നാടശലേമികള 

നന്നാണമമില്ലന്നാനത നവണമിയന്നാ നന്നാകറമിഞ്ചുതമിനന്നാന
മുള്ളന്നായന്നാലന മുറനകൈ പമിടമിച്ചണന
പന്നാത്തരന അറമിഞന്െ് വമിളനമണന
അരമുറുകമി ചഗീല ഉടുകണന
കൈളനകൈണന്നാകൈളമിച്ചണന പൂവു കൈണന്നാ ചൂടണന
തന മരക തള്ളമരക അക്കുടമിമകനളന്നാനക മരകന്നാ
പുള്ള കൈണന്നാ എടുകണന നവലകൈണന്നാ നചയണന
തന്നാനുനതമിനന്നാതര തൂവുനനകൈന്നാടുകന്നാ
ഉണന്െ് നമിറഞവന മൂടമി ഉരുള നവണണന
നവനമിനകൈന്നാണ പൂവമിയഗീപതുനക നടകണന
കൈണതമിനലന്നാഹൈരമി നചയ്തന്നാ നവനതമിനലന്നാഹൈരമി തമിനന്നാന.

അനമിചന മുനമിചനഅറപ്പെടമിയമി ഇരമിനച്ചനല്ലന.

നകൈയന്െ് മുറുകമി നവല നചയണന.

അവന്െ്ട കൈണതന്െ് അവന്െ്ട ഇവന്െ്ട കൈണതന്െ് ഇവന്െ്ട.
അറയനല്ല മന്നാവന്െ്നള കൈറമി നനനര 
നചന്നാനവ്വഅരച്ചന്െ് നവനച്ചനല രുചമിയണന്നാവ.

1  ഗവ.ടട്രൈബല് ടഹൈസ്കൂള് ഇടമിഞന്നാര



മമിനന്നാമമിനമി

സ്കൂതളന്നാരുമ

ഇടമിഞന്നാര സ്കൂളമില് വന്നായനദമിനത്തെമില് ഉദഡഘന്നാടനശ തചയ്ത മതറ്റന്നാരു
പദ്ധതമിയന്നാണഡ  സ്കൂതളന്നാരുമ.  ഇതനസരമിച്ചഡ  സ്കൂളമില്  വരുന  കുടമികളുതട
വന്നാസസ്ഥലേങ്ങതള അടമിസ്ഥന്നാനമന്നാകമി ഏഴഡ നമഖലേകളന്നായമി തമിരമിക്കുകയുശ
ഒന്നാനരന്നാ സ്ഥലേത്തെമിനശ സ്ഥലേവമന്നായമി 

ബന്ധതപട നപരുകള നല്കുകയുശ തചയ.  സ്കൂളുശ രകമിതന്നാകളുശ
സമൂഹൈവശ  തമമിലുള്ള  ബന്ധശ  ശകമിതപടുത്തുക  എനതന്നായമിരുന
ഇതമിതനഡറ ലേകധശ.

ആനരന്നാഗധപച്ച,നവ,പമിലന്നാഞമി,വരയന്നാടഡ  തമന്നാട,മൂടമിമരശ
എനമിങ്ങതന നപരമിട കൂടന്നായ്മകളകഡ വളതര നല
പ്രതമികരണമന്നാണഡ  രകമിതന്നാകളമില്  നമിനശ  നന്നാട്ടുകന്നാരമില്  നമിനശ

ഉണ്ടെന്നായതഡ.കുടമികളമില്  തമച്ചതപടുത്തെലുകള  ഉണ്ടെന്നാകന്നാന  ഈ
പദ്ധതമി  വളതര  അധമികശ  പ്രനയന്നാജനതപടുന  തവനതഡ.ഏതറ
സനനന്നാഷന്നാവഹൈമന്നാണഡ.

1  ഗവ.ടട്രൈബല് ടഹൈസ്കൂള് ഇടമിഞന്നാര



മമിനന്നാമമിനമി

ഉറുമ്പുകൈള്   ഉറങ്ങന്നാറമില്ല
     എല്ലന്നാ അമമന്നാരുന അചഛനമന്നാരുന പറയന ഒനരഒരു കൈന്നാരവ്യമന്നാണന്െ് 
ഉറുമമിനന കൈണന്െ്       
പടമിക്കുകൈ എനനല്ല. ഒരു ദമിവസന എല്ലന്നാ ഉറുമ്പുകൈളുന കൂടമി അവരകന്െ് 
ആവശവ്യമന്നാ യ
ആഹൈന്നാരങ്ങള് അവരവരുനട വഗീടമില് നകൈന്നാണന്െ്എത്തമിക്കുകൈയന്നായമിരുന   .
   ഡമിക്കുവമിനന്റെ അചഛന ഡമിങ്കേന വനന്െ് ഡമിക്കുവമിനന വമിളമിച്ചന്െ് 
ഉണരത്തമിയമിടന്െ് നചന്നാദമിച നഗീ എനന്നാ നജന്നാലമി നചയന്നാത്തതന്െ്. ഡമിക്കു 
പറ    ഞ എനനനകൈന്നാണന്െ് ഇനപ്പെന്നാള് നചയന്നാന പറമില്ല.അനതനന്നാ.........

ഞെന്നാന രന്നാത്രമിനചയ്തുനകൈന്നാള്ളന്നാന അനപ്പെന്നാഴന്നാണന്െ് അചഛന.നഗീ 
ഉറങനമിനല്ല..

ഇല്ല.അനതനന്നാ? എനന്റെ ആഹൈന്നാരന  ഞെന്നാന ഇതുവനര 
സനഭരമിച്ചമിറമില്ല.അനപ്പെന്നാനഴ   ഞെന്നാനപറ  ഞതനല്ല.നമിനനന്നാടന്െ് 
പകൈല്തനന നചയ്തന്െ് തഗീരകന്നാന.അനപ്പെന്നാള്നഗീ അതന്െ്
അനുസരമിച്ചമില്ല.അതു സന്നാരമമില്ല എനന്റെ നജന്നാലമി  ഞെന്നാന തനന 
തഗീരതനകന്നാള്ളന്നാന അങ്ങനന ഡമിക്കുവമിന്റെ അചഛന 
സമതമിച.അനപ്പെന്നാഴന്നാണന്െ്  അചഛന തനന്റെ കൂട്ടുകൈന്നാനരന്നാടുന 
കുടുനബനത്തന്നാടുനകൂടമി പറഞതന്െ് ഇപ്രകൈന്നാരമന്നായമിരുന. 

                   നമള് ഉറുമ്പുകൈള് രത്രമിയമിലന നജന്നാലമിനചയ്തന്നാല് മന്നാത്രനമ 
നമുകന്െ് മഴകന്നാലത്തന്െ്കൈഴമികന്നാനസന്നാദമിക്കുകൈയള. അതമിനുനശഷന 
രന്നാത്രമിയമിലന ഉറുമ്പുകൈള് നജന്നാലമിനചയന്നാന തുടങ്ങമി. അതുനകൈന്നാണന്നാണന്െ് 
ഇഗൗ കൈ ഥയന്െ് ഉറുമ്പുകൈള് ഉറങ്ങന്നാറമില്ല എന ശഗീര ഷകൈന നല്കൈമിയതന്െ്.
 LEKSHMI.S.

1  ഗവ.ടട്രൈബല് ടഹൈസ്കൂള് ഇടമിഞന്നാര



മമിനന്നാമമിനമി

നരണുകൈ
നരണുനകൈ നഗീ രന്നാഗനരണു കൈമിനന്നാവമിനനറ                                        
നഗീലകൈടമമിന പരന്നാഗനരണു                                                       
പമിരമിയനമന്നാനഴനത നന ഞ നകൈന്നാമമില് നമിനന                             
നമിലനതറമിവഗീണ രണന്െ് ഇലകൈള് നമള്   

പമിരമിയന നരണുനകൈ നന്നാന രണന്െ് പുഴകൈളന്നായമി
ഒഴുകൈമി അലയനമിതന്നാ പ്രണയ ശൂനവ്യന

ജലന ഉറനങ്ങന്നാരു ദഗീരഘ ശമിലനപന്നാനല നഗീ
വറമി വറുതമി ജഗീരണ്ണമന്നായമി മൃതമന്നായമി  ഞെന്നാന

  ഒന്നാരമമിക്കുവന്നാനഞെന്നാന നമിനനനകന്തു നല്കൈണന
   ഒന്നാരമമിക്കുവന്നാന എന വന്നാക്കുമന്നാത
എനനങ്കേമിലന വഗീണ്ടുന എവമിനട വനച്ചങ്കേമിലന
    കൈണ്ടുമുണന്നാന എന വന്നാക്കുമന്നാത്രന

നന്നാനള പ്രതമിക്ഷതന കുങ്കുമപൂവന്നായമി 
നന്നാന കൈടന നകൈന്നാളനതന്െ് ഇത്രമന്നാത്രന

നരണുനകൈ നന്നാന രണ്ടു നമിഴലകൈള്
ഇരുളമില് നന്നാന രൂപങ്ങളമില്ല കൈമിനന്നാവുന ഇല്ല

പകൈലമിനനറ നമിറമന്നാണന്െ് നമളമില്
  കൈമിനന്നാവുന നമിരന്നാശയന
കൈണ്ടു മുട്ടുന   ഞെന്നാന വഗീണ്ടുമഗീ സനവ്യയമില്
 വരണ്ണങ്ങള് വറന കൈണ്ണുമന്നായമി 

       നമിറയന നഗീ എനമില് 
നമിനനറ കൈണ്മുനകൈളമില്നമിറയന കൈണ്ണു നഗീറന്െ്  തുള്ളമി നപന്നാനലമുരുകൈന

കൈന്നാടന്നാകട (ജമിഷ്ണ.നജ.വമി.)

1  ഗവ.ടട്രൈബല് ടഹൈസ്കൂള് ഇടമിഞന്നാര



മമിനന്നാമമിനമി

വന്നാകഡ
വമിവര വമിനമിമയ സന്നാനങ്കേതമിക വമിദധയുതട നനടശ നമ്മുതട മുനമിലേമിരമിക്കുന 
കുടമിതയ പന്നാഠപുസ്തകത്തെമിതലേ അറമിവകളക്കുശ അപ്പുറശ 
പ്രവരത്തെനന്നാധമിഷമിതവശ ജമിജന്നാസയുശ ഉളവന്നാക്കുന പ്രവരത്തെനങ്ങള

സജ്ജമന്നാകന്നാന അവതര തയന്നാറന്നാക്കുശ.സന്നാനങ്കേതമിക വമിദധയമിലുള്ള പുത്തെന
തലേമുറയുതട ആഭമിമുഖധശ ഗുണപരമന്നായുശ സരഗന്നാത്മകമന്നായുശ 

പ്രനയന്നാജനതപടുത്തുവന്നാനന്നായമി ലേമിറ്റമില് ടകറ്റഡ എന ഐ.ടമി. കൂടന്നായ്മ 

എലന്നാസ്കൂളുകളമിലുശ നടക്കുനണ്ടെഡ. ഈ സന്നാനങ്കേതമിക വമിദധയുതട 
പ്രനയന്നാഗസന്നാധധതകള ഉപനയന്നാഗതപടുത്തെമിയന്നാണഡ നമ്മുതടസ്കൂളമിതലേ 
ടകറ്റഡ ടഗീശ അശഗങ്ങളുതട സരഗന്നാത്മക രചനകള മമിനന്നാമമിനമി എന 
നപരമില് ഡമിജമിറ്റല് മന്നാഗസമിന രൂപത്തെമില്  നമിങ്ങളുതട മുനമില് 

അവതരമിപമിച്ചതഡ. ഇരുടമിതന പ്രകന്നാശമന്നാക്കുകയന്നാണഡ മമിനന്നാമമിനമി 

നലേന്നാകനത്തെന്നാടഡ തചയ്യുനതഡ.അത്തെരത്തെമില് ഒരു മന്നാറ്റത്തെമിതനഡറ 

സൂചനയന്നാണഡ ഞങ്ങള ഈ മന്നാഗസമിനമിലൂതട തകന്നാണ്ടുവരന്നാന ശ്രമമിച്ചതഡ.

................
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നമ്മുതട സ്കൂള
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സ്കൂളമില് നഡന്നാ.ശശമികലേ നമശ സന്ദേരശമിച്ചനപന്നാള
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