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MANAGER

അനുഭവങ്ങളുടടെകൂടജായ്മയയ്ക്ക് .........

ഒതതിണക്കങ്ങൾക്കയ്ക്ക് .........

ചതിന്തയകം, സൃഷതിയകം, പകർതലുകൾകകം, വതിദദജാധതിരജാജയതിടല ലതിറതില

കകറയ്ക്ക്സയ്ക്ക് കൂടജായ്മയയ്ക്ക് എലജാവതിധ ഭജാവുകങ്ങളുകം ആശകംസതികന.

തുടെർനകം നന്മയുടടെ പജാതകളതില വർണങ്ങൾ നതിറയജാൻ കഴതിയടട.....  

ആശകംസകളളജാടടെ............

              ടക.ബതി. റജാണതി കൃഷ
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HEAD MASTER

വതിദദജാധതിരജാജയുടടെ  കകററ്റ്  കൂടജായ്മയറ്റ്,  ഐകദതതിനറ്റ്  എലജാ  നന്മകളകം
ആശകംസതിക്കുന.  ഇതതിടന്റെ  നന്മയ്ക്കുവവണതി  പ്രവര്തതിച്ച  എലജാവവരയുകം
അഭതിനനതിക്കുന.

ആശകംസകവളജാടടെ,

റതി. ജയഭദ്രന്
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എഡതിവറജാറതിയല
വതിജജാനകം വതിരല തുമതിലജാടണന്നതതിടന്റെ ഫലമജാണയ്ക്ക് വതിവര

സജാളങ്കേതതിക വതിദദയുടടെ വളർച.കജാലതതിടനജാപകം സഞ്ചരതികന്ന
അറതിവതിടന്റെ ജതിജജാസയുടടെ അത്ഭുത ളലജാകളതക്കയ്ക്ക് തുറകന്ന

തജാളക്കജാലജാണതിതയ്ക്ക്.അക്ഷരതതിടന്റെയുകം അറതിവതിടന്റെയുകം അകകം ടപജാരുൾ
നതിറകതതിർ തൂകതിയതിടലങ്കേതില ജജീവപ്രപഞ്ചകം നതിതദ

തളമജാഗർതതതിലജാണ്ടുളപജാകുന. 

ബജാലദതതിടന്റെ വതിരലത്തുമതില ആവജാഹതിച അറതിവതിടന്റെ ദജീപതി
അഗതിയജായതി ആളതിപടെരടട !

അതയ്ക്ക് കർമ്മങ്ങളതില ടവളതിചമജായതി ,

ശകതിയജായതി ,കചതനദമജായതി നമുക്കയ്ക്ക് വഴതി കജാടടട !

ആത്മ സജാക്ഷജാതയ്ക്ക്ക്കജാരതതിടന്റെ വർണരജാജതികൾ
കസവണതിയതിച സൃഷതികൾ കജാവദ സമ്പുഷമജായ ഈ മജാഗസതിനതില

ളസ്നേഹജാദരപൂർവകം സമർപതികന.

സളസ്നേഹകം 

ആദതിതദ എസയ്ക്ക് പതിള

ചജീഫയ്ക്ക് എഡതിറർ 
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എഡതിവറജാറതിയല  വബജാര്ഡറ്റ്
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സജാഫറ്റ് എഡതിവറജാറതിയല

സമകജാലതിക സമൂഹതതിനയ്ക്ക് വജായനയുടടെയുകം പഠനതതിടന്റെയുകം പുതതിയസമകജാലതിക സമൂഹതതിനയ്ക്ക് വജായനയുടടെയുകം പഠനതതിടന്റെയുകം പുതതിയ
തലങ്ങൾ സമ്മജാനതികന്ന വതിവരസജാളങ്കേതതികവതിദദ അറതിവതിടന്റെ നതിറകുടെകംതലങ്ങൾ സമ്മജാനതികന്ന വതിവരസജാളങ്കേതതികവതിദദ അറതിവതിടന്റെ നതിറകുടെകം

തടന്നതടന്ന. . കജാലതതിടനജാപകം അതതിളനക്കജാൾ ളവഗകം സഞ്ചരതികന്നകജാലതതിടനജാപകം അതതിളനക്കജാൾ ളവഗകം സഞ്ചരതികന്ന
ഒന്നജായതിതജീർന്നതിരതികനഒന്നജായതിതജീർന്നതിരതികന

വതിവരസജാളങ്കേതതികവതിദദവതിവരസജാളങ്കേതതികവതിദദ..പ്രപഞ്ചരഹസദങ്ങളുടടെ ഉളറകളതിളലക്കയ്ക്ക് നടെനപ്രപഞ്ചരഹസദങ്ങളുടടെ ഉളറകളതിളലക്കയ്ക്ക് നടെന
നജീങ്ങജാനുള ജതിജജാസ തരുന്നനജീങ്ങജാനുള ജതിജജാസ തരുന്ന

മജാനതികവതിളക്കജാണതിതയ്ക്ക്മജാനതികവതിളക്കജാണതിതയ്ക്ക്..സർഗജാത്മകതയുടടെ ടതളതിദജീപകം ഇവതിടടെസർഗജാത്മകതയുടടെ ടതളതിദജീപകം ഇവതിടടെ
പ്രകജാശമജാനമജാകുനപ്രകജാശമജാനമജാകുന..ഈ ടവളതിചതതില വജായനയുടടെ വസന്തടതഈ ടവളതിചതതില വജായനയുടടെ വസന്തടത

എതതിളരലക്കജാൻ ഏവടരയുകം സസജാഗതകം ടചയ്യുനഎതതിളരലക്കജാൻ ഏവടരയുകം സസജാഗതകം ടചയ്യുന

സജാഫയ്ക്ക് എഡതിറർസജാഫയ്ക്ക് എഡതിറർ

രശതിരശതി. . വതിവതി. . ടജടജ
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തജാളകള് മറതിയ്ക്കുവമജാള്തജാളകള് മറതിയ്ക്കുവമജാള്

1. 1. ആറ്റുവജാവശ്ശേരതി ഐതതീഹദങ്ങളതിലൂടടെആറ്റുവജാവശ്ശേരതി ഐതതീഹദങ്ങളതിലൂടടെ -- 1111

2. 2. വതിജനതതീരകംവതിജനതതീരകം -- 1919

3. 3. കണകതിടല കളതികള്കണകതിടല കളതികള് -- 2020

4. 4. പുലരതിപുലരതി -- 2222

5. 5. ചതിലവപജാള് ജലജാശയങ്ങളടടെ ഉപരതിതലതതിലചതിലവപജാള് ജലജാശയങ്ങളടടെ ഉപരതിതലതതില -- 2323

        പജാടെവപജാടല ഒരജാവരണകം ഉണജാകുന്നടതന്തുടകജാണറ്റ്പജാടെവപജാടല ഒരജാവരണകം ഉണജാകുന്നടതന്തുടകജാണറ്റ്..

6. 6. ക്ഷമതിക്കൂ എന് മകവളക്ഷമതിക്കൂ എന് മകവള -- 2525

7. 7. നതീരജനതീരജ -- 2626

8. 8. ഗതീന് എന്വതിവറജാണ്ടമന്ററ്റ് കതീന് എന്വതിവറജാണ്ടമന്ററ്റ്ഗതീന് എന്വതിവറജാണ്ടമന്ററ്റ് കതീന് എന്വതിവറജാണ്ടമന്ററ്റ് -- 2727

9. 9. നതിലജാവതിടന്റെ ഓര്മ്മയറ്റ്നതിലജാവതിടന്റെ ഓര്മ്മയറ്റ് -- 2828

10. 10. നനയജാത മഴനനയജാത മഴ -- 3030

11. 11. വനജാബല കപ്രസറ്റ് വതിന്നര് വബജാബറ്റ് കഡലന്വനജാബല കപ്രസറ്റ് വതിന്നര് വബജാബറ്റ് കഡലന് -- 3232

12. 12. ചജാച്ചജാജതിയുകം കുടതികളകംചജാച്ചജാജതിയുകം കുടതികളകം -- 3333

13. 13. സസ്വച്ചറ്റ് ഭജാരതറ്റ് അഭതിയജാന്സസ്വച്ചറ്റ് ഭജാരതറ്റ് അഭതിയജാന് -- 3434

14. 14. നമ്മുടടെ വലജാകകം നജാകം സൃഷതിക്കുനനമ്മുടടെ വലജാകകം നജാകം സൃഷതിക്കുന.. -- 4242

15. 15. നനതിനനതി -- 4343
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ആറ്റുവവാശശ്ശേരരി  ഐതരിഹഹ്യങ്ങളരിലൂ  ടട....

Anusree P.V 8cAnusree P.V 8c

ആമുഖകംആമുഖകം

ആറ്റൂവജാളശ്ശേരതി  എന്ന  എടന്റെ  ഗജാമകം  ധജാരജാളകംഐതതിഹദങ്ങളുടടെയുകംആറ്റൂവജാളശ്ശേരതി  എന്ന  എടന്റെ  ഗജാമകം  ധജാരജാളകംഐതതിഹദങ്ങളുടടെയുകം

ആചജാരജാനുഷജാനങ്ങളു ടടെയുകം  ചരതിത്രമുറങ്ങുന്ന  മണജാണയ്ക്ക്ആചജാരജാനുഷജാനങ്ങളു ടടെയുകം  ചരതിത്രമുറങ്ങുന്ന  മണജാണയ്ക്ക്.  .  ഈ  നജാടെതിടന്റെഈ  നജാടെതിടന്റെ

എടന്റെ ശ്രദ്ധയതിലടപ  ടതിട്ടുള സവതിളശഷതകൾ കു ടതിക്കജാലകം മുതല ഞജാൻഎടന്റെ ശ്രദ്ധയതിലടപ  ടതിട്ടുള സവതിളശഷതകൾ കു ടതിക്കജാലകം മുതല ഞജാൻ

മനസതില  ളകജാറതിയതി ടതിരുനമനസതില  ളകജാറതിയതി ടതിരുന.  .  ഇവതിടടെ  കണ്ട  സജാമൂഹദഇവതിടടെ  കണ്ട  സജാമൂഹദ--സജാകംസജാരതികസജാകംസജാരതിക

പ്രളതദകതകൾ എടന്ന വളടര അത്ഭുതടപടുതതിയതിരതികനപ്രളതദകതകൾ എടന്ന വളടര അത്ഭുതടപടുതതിയതിരതികന..

ളകട്ടുളകൾവതിയുള  കഥകളുകം  പ്രജാളദശതിക  ചരതിത്രങ്ങളുകം

എ ടന്റെമനസതില ഇളപജാഴകം പചപതിടെതിച്ചു കതിടെകന.  ഞജാൻ വളർനവന്ന

കജാലതയ്ക്ക് ഈ വതിധതതില ആർജതിച അറതിവുകം, ളബജാധവുകം ഉലകണ്ഠയുകം

എടന്ന  ഈ  ഗജാമതതിടല  സജാമൂഹദ-സജാകംസജാരതിക

സവതിളശഷതകളതിളലക  കൂടുതല  ആകർഷതിച്ചു.  എടന്റെ  പ്രളദശടത

എളന്നജാളകം  പ്രജായമുളവർകകം  എളന്നക്കജാൾ  മുതതിർന്നവർകകം

വസ്തുനതിഷമജായതി  അറതിയജാവുന്ന  കജാരദങ്ങളജാണയ്ക്ക്,അന്നയ്ക്ക്

അഭദസ്തവതിദദരജായതിരുന്ന,  ഇനകം  ജജീവതിചതിരതികന്ന  ഈ  പ്രളദശടത

പഴമക്കജാരതില  നതിന്നയ്ക്ക്  ലഭതികന്ന  വതിവരങ്ങൾ  പരജാമർശങ്ങൾക്കയ്ക്ക്

ഉളപജാലബലകമജായ ടതളതിവുകളജായതി പരതിഗണതികന്നതയ്ക്ക്.
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ആറ്റുവജാവശ്ശേരതിയുടടെ സജാനകം  .

വ ടെക-കതിഴക്കയ്ക്ക്  മഠതതിനജാപ്പുഴ  മുതല  വ ടെക-പടെതിഞജാറയ്ക്ക്

ഞജാങ്കേ ടെവയ്ക്ക് വടര വടെളക്ക അതതിർതതിയജായതി കലടെയജാർ ഒഴകുന. കതിഴക്കയ്ക്ക്

പൂവറ്റൂരുകം  ടതക്കയ്ക്ക്  കമലകംകുളവുകം  പുത്തൂരുകം  പ ടെതിഞജാറയ്ക്ക്

ടതകകംളചരതിയുമജായതി  ഈ  ഗജാമ  അതതിർതതികൾ.പഴയകജാലതയ്ക്ക്

തതിരുവതിതജാകംകൂർ  രജാജദതതില  ഉൾടപ ടതിരുന്ന  ഈ  പ്രളദശകം  ഇളപജാൾ

ടകജാലകം  ജതിലയതിടല  ടകജാടജാരക്കര  തജാലൂക്കതില  കുളക്കടെ  ഗജാമ

പഞ്ചജായതതിലജാണയ്ക്ക് സതിതതിടചയ്യുന്നതയ്ക്ക്. 

കതിഴക്കയ്ക്ക്  കമലകം,  പടജാഴതി  ഗജാമ  പഞ്ചജായത്തുകളുകം  ടതകകം-

പടെതിഞജാറകം ടനടുവത്തൂർ പവതിളത്രശസരകം എന്നജീ ഗജാമ പഞ്ചജായത്തുകളുകം

വടെക്കയ്ക്ക്  കുന്നത്തൂർ  ഗജാമ  പഞ്ചജായതതിലടപട  പ്രളദശങ്ങളുമജാണയ്ക്ക്

പഞ്ചജായതയ്ക്ക് അതതിർതതി.

ഭൂപ്രകൃതതി

ടപജാതുടവ  നതിരപയ്ക്ക്  ഭൂമതിയജായ  ഇവതി ടടെ  കൃഷതി  ഭൂമതികളുകം

പജാ ടെളശഖരങ്ങളുകം, ളതജാടുകളുകം, ചതിറകളുകം ഇടെവതിടയ്ക്ക് കജാണടപ ടുന. സമല

സമൃദ്ധവുകം സമജാധജാന പൂർണവുമജായ ഈ ഗജാമകം തതികച്ചുകം ചജാരുതയജാർന്ന

ഒന തടന്നയജാണയ്ക്ക്.
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ആറ്റൂവജാവശ്ശേരതിയുടടെ നജാമകരണകം  .

ഈ  ഗജാമതതിനയ്ക്ക്  ആറ്റുവജാളശ്ശേരതി  എന്ന  ളപരു  വന്നതതിടന്റെ

പതിന്നതില  പല ഐതജീഹദങ്ങൾ ഉണ്ടയ്ക്ക്.  ആറ്റുവജാളചരതി,  ആറ്റുവജാ എന്നജാല

ആറതിടന്റെ  "വജായഭജാഗകം"   ളചരതി  എന്നജാല  "കര"  എനകം പതിലക്കജാലതയ്ക്ക്

ഉചജാരണ  പരതിണജാമകം  സകംഭവതിചജായതിരതികകം  ആറ്റുവജാളശ്ശേരതി

എന്നജായതിതജീർന്നതയ്ക്ക്.  ആറ്റുവജാളശ്ശേരതിയുടടെ  ഭൂമതിശജാസ്ത്രപരമജായ  കതിടെപ്പു

ളനജാക്കതിയജാലുകം  ആറ്റുവജായതിലുള  ളചരതി  എന്നർത്ഥമജാകുന്ന  ളപരയ്ക്ക്  ഈ

സലതതിനയ്ക്ക് വളടര അനസർത്ഥമജാണയ്ക്ക്.

ഐതതീഹദങ്ങള്

ഇവതി  ടുടത പഴമക്കജാർ അവകജാശടപടുന്ന മടറജാരു ടപരുമ ഈ

നജാ  ടെതിനുണ്ടയ്ക്ക്.  ഉളദ്ദേശകം  5000  വർഷങ്ങൾക്കയ്ക്ക് മുനയ്ക്ക്പയ്ക്ക്  കുടറക്കജാലകം നൂറ്റുവർ

വസതിചതിരുന്നതയ്ക്ക് ഇവതിടടെയജാണയ്ക്ക്.  അതുടകജാണ്ടജാണയ്ക്ക് ഇവതിടെകം നൂറ്റുവജാളശ്ശേരതി

എന്നറതിയടപടതയ്ക്ക്. 

വവലന് മൂഴതിയതിടല ടതരളതി കല്ലുകള് 

ആറ്റുവജാളശ്ശേരതി വ ടെക്കയ്ക്ക് കലടെയജാറതിടന്റെ തജീരതയ്ക്ക് ളവലൻമുഴതി എന്ന

കടെവയ്ക്ക്  ഉണ്ടയ്ക്ക്.  ആ  കടെവതിടന്റെ  വടെക്കയ്ക്ക്  ഐവർകജാലയുടടെ  കരയുകം

പഴയകജാലടത  ടചമയ്ക്ക്  അടുപതിടന്റെ  ആകൃതതിയതില  ആറതിളലക്കയ്ക്ക്
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ചജാലുളപജാടല  പടണ്ടളന്നജാ  ഉണ്ടജാക്കതിയ  ഒരു  കുഴതിയുണ്ടയ്ക്ക്.  അതതിടന്റെ

കരയതിലജായതി  ടചമയ്ക്ക്കമഴതിയ  ആകൃതതിയതില  ഒരു  ടചങ്കേലകൂന

ഉണ്ടജായതിരുന.  എന്നജാല  ഇന്നയ്ക്ക്  ആ  സലകം  റബർ  എളസറ്റുകളജായതി

തജീർന്നതതിനജാല  ആ  കല്ലുകൾ  ആ  പ്രളദശമജാടക

ചതിതറതിക്കതിടെകന്നതജായജാണയ്ക്ക്  കജാണടപടുന്നതയ്ക്ക്.  ആ  കല്ലുകളുടടെ  പുറകം

ഭജാഗതതിനയ്ക്ക്  ടവന്ത ടതരളതിയുടടെ തവതിട്ടു നതിറവുകം ആ കല്ലുകൾ ടപജാടതിച്ചു

ളനജാക്കതിയജാല അതതിനയ്ക്ക്  ളവവജാത ഉൾവശകം ളപജാടല ടവളുപയ്ക്ക്  കലർന്ന

ഒരു  നടുഭജാഗവുകം  ഉണ്ടയ്ക്ക്.  കുറച്ചുകജാലകം  മുനയ്ക്ക്പയ്ക്ക്  വടര  ആ  കല്ലുകൾക്കയ്ക്ക്

ടതരളതിയുടടെ മണമുണ്ടജായതിരുടന്നനകം പ്രജായളമറതിയവർ പറയുന.

ടതളതിവുകള് ചുരുകതതില

1. നൂറ്റുവജാളശ്ശേരതി എന്ന ളപരതിനയ്ക്ക് ആറ്റുവജാളശ്ശേരതി എന്ന ഉചജാരണ 

പരതിണജാമകം സകംഭവതിച്ചു.

2. അയയ്ക്ക്ളപർകജാല  എന്ന ഗജാമ ളപരതിനയ്ക്ക് പതിലക്കജാലതയ്ക്ക് 

        ഐവർകജാല എന്ന പരതിണജാമകം സകംഭവതിച്ചു.

3. പജാണ്ഢവർ ഉണ്ടജാക്കതി ഉളപക്ഷതിച്ചു എന കരുതടപടുന്ന 

ടതരളതിക്കലതിടന്റെ നതിറവുകം രൂപവുകം യഥജാർത്ഥ 

ടതരളതിയുളടെയുളപജാടലയജാണയ്ക്ക്.

4. ആറ്റുവജാളശ്ശേരതിയുടടെ വടെളക്കതജീരതയ്ക്ക് പജാണ്ഢവരുടടെ നജീരജാടയ്ക്ക്  

സ്മൃതതിജജാലകകം 2018-19

14



Little KITE s S. V. M . M. H S S Vendar.

മറചതിരുന്ന മജാറജാഞ്ചതിറയുള വലതിയ പജാറ ഇളപജാഴമുണ്ടയ്ക്ക്.

5. ടപരുവതിരുതതി മലനടെയുടടെ സമജീപതയ്ക്ക് അപ്പൂപൻ നടെയതില 

 ഊരജാളതി മൂപൻമജാരുടടെ ആലയുകം ഇളപജാഴമുണ്ടയ്ക്ക്.

6. മണടെതി ളദശക്കലതിൻമൂടതിടല പജാണ്ഡവ ഒളതിതജാവളടമന്നയ്ക്ക് 

ളകട്ടുളകഴതിയുള അളരയല ചജാണതി എന്ന തുരങ്കേകം 

ഇളപജാഴമുണ്ടയ്ക്ക്.

7. പവതിളത്രശസരളതയുകം, ടപരുവതിരുതതിയതിളലയുകം 

മലനടെകളതിടല കളയ്ക്ക്, ളകജാഴതി, പടയ്ക്ക് എന്നതിവ വഴതിപജാടെജായതി 

അകംഗജീകരതിക്കജാനജായുള മൂലളകതു നൂറ ശതമജാനനവുകം 

യുകതിക നതിരകന്നതയ്ക്ക് തടന്ന.

8. കടെമനജാടെതിനയ്ക്ക്  പടെതിഞജാറയ്ക്ക്  ടപരുവതിരുതതി  മലനടെയതിലുള

ഏക ദുളരദജാധന ളക്ഷത്രവുകം, അവതിടുടത ദുശ്ശേജാസനൻ, ദുശ്ശേള, 

കർണൻ , ളദജാണർഎന്നതിവരുടടെ ഉപളദവതജാ     

സങ്കേലപവുകംഇനകം നതിലനതിലകന.

ആറ്റുവജാവശ്ശേരതി ഇനകം ഇന്നലയുകം

ഏകളദശകം 50 വർഷകം മുൻപയ്ക്ക് വടര മുപളതജാളകം ജന്മതി ഗൃഹങ്ങളുകം അതതിടന

ചുറതിപറതി  ജജീവതികന്ന  കുടറ  അടെതിയജാളൻമജാരുമജാണയ്ക്ക്  ഉണ്ടജായതിരുന്നതയ്ക്ക്.

ഇതതില നതിനകം വലതിയ മജാറമജാണയ്ക്ക് നതിലവതില ഈ പ്രളദശതയ്ക്ക് ഉളതയ്ക്ക്.
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മതവുകം സകംസജാരവുകം  .

ഇവതിടടെ പ്രധജാനമജായതി നജായർ വകംശജരജാണയ്ക്ക്  ഉളതയ്ക്ക്.  എന്നജാല അടുത

കജാലതജായതി  എലജാ  വതിഭജാഗക്കജാരുളടെയുകം  വജീടുകളുടടെ  എണകം  വർദ്ധതിച്ചു

വന്നതിട്ടുണ്ടയ്ക്ക്.  പുറകം  നജാട്ടുകജാരുമജായതി  വതിവജാഹ  ബനകം  കുറവജായതതിനജാല,

ബജാഹദ  സകംസജാരതതിടന്റെ   സസജാധജീനതതിനയ്ക്ക്  പതിടെതി  ടകജാടുക്കജാടത

ഇവതിടുടത പ്രളതദക ചതിന്തജാഗതതികൾകകം,  കഹന്ദവ സകംസജാരതതിനുകം

അധതിഷതിതമജായ ഗജാമജീണ തനതിമ ഇനകം ഇവതിടടെ നതിലനതിലകന.

ആറ്റൂവജാവശ്ശേരതി എന്  .  എസറ്റ്  .  എസറ്റ്  .   സ്കൂള്

1948 ല സജാപതിതമജായ ഈ സ്കൂളതിടന്റെ ളസവനകം കഴതിഞ ആറയ്ക്ക്

പതതിറജാണ്ടജായതി ഗജാമജീണർക്കയ്ക്ക് ലഭതിച്ചുവരുന.

കലയുകം സകംസജാരവുകം

ളദവജീ-ളദവ  പ്രജീതതികളവണ്ടതി  ഇവതിടടെ  നടെതതിയതിരുന്ന

അനുഷജാന  കലജാ  രൂപങ്ങളജായതിരുന  ളതജാറകംപജാടയ്ക്ക്,  കളടമഴതതിപജാടയ്ക്ക്

എന്നതിവ.  കജാലൻ  തുളല,  ളകജാലകം  തുളല  എന്നജീ  കലജാരൂപങ്ങളുകം

അവതരതിപതിചതിരുന. മനുഷദരതില കടെനകൂടുന്ന ദുരജാത്മജാക്കടള ഓതതിയുകം,
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തുളതിയുകം  ളമജാചതിപതികകയജാണയ്ക്ക്  ഈ  ചടെങ്ങതിൻറ  ഉളദ്ദേശകം.  ദളതിതയ്ക്ക്

വർഗ്ഗതതിലടപടവർ അവതരതിപതികന്ന പ്രജാകൃത നൃതരൂപമജാണയ്ക്ക് ഭരതകം

കളതി.

ആറ്റുവജാവശ്ശേരതി കളതടറ്റ്  .

കണതിയജാടപജായ്കയതില  എത്തുന്നതതിനു  മുമയ്ക്ക്  ശ്രജീ  ഭദകജാളജീ

വതിശ്രമതിചതിരുന്ന ചരതിത്ര പ്രസതിദ്ധമജായ കളതടയ്ക്ക്  ഇവതിടടെയുണ്ടയ്ക്ക്.

കലകതിണറുകള്

പണ്ടയ്ക്ക്   സജാധജാരണക്കജാരുടടെ  വജീടെതിനയ്ക്ക്  മുന്നതില മണയ്ക്ക്  കുഴച്ചുകം,  ചുറ്റുകം  തടെതി

ടകടതിയ  കതിണറകളജാണയ്ക്ക്  ഉണ്ടജായതിരുന്നതയ്ക്ക്.  കതിണറയ്ക്ക്  കുഴതിചയ്ക്ക്  ചുറ്റുകം

നരതിക്കലതിടന്റെ  ഇനതതിലടപട  ഇരുമതിടന്റെഅകംശകം  കൂടുതലുള  തവതിട്ടു

നതിറമുള  കല്ലുപളയജാഗതിചയ്ക്ക്  മളനജാഹരമജായ  ഒരു  വലതിയ  ഭരണതിയുടടെ

വജായയ്ക്ക്ഭജാഗതതിടന്റെ ആകൃതതിയതിലജാണയ്ക്ക് കതിണറതിടന്റെ വജായയ്ക്ക്ഭജാഗകം.

കലതറ

എലജാ വർഷവുകം പ്രധജാന വതിളടവടുപതിടന്റെ കജാലമജായ മകരമജാസതതിടല

ഇരുപതതി  എഴജാകം  തജീയതതി  അനതജാരകം  എന്ന  ഒരു  ആളഘജാഷകം

ഇവതിടുടത  എലജാ  തറവജാടുകളതിളലയുകം  കലതറകളതില  ഇനകം

ടകജാണ്ടജാടുന.
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സല നജാമങ്ങള്

ഒളന്നജാ അതതിലധതികളമജാ പ്രളതദക തരകം മരങ്ങൾ ദജീർഗ്ഘകജാലകം

നതിലകന്ന  പറമതിടന്റെയുകം  അതതിലുള  വജീടെതിടന്റെയുകം  ആ  വൃക്ഷതതിടന്റെ

ളപരയ്ക്ക് ളചർതയ്ക്ക് നജാമകരണകം ടചയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദജായകം ഇവതിടടെയുമുണ്ടയ്ക്ക്. 

ഉപസകംഹജാരകം

സുന്ദരതിയജായ  കലടെയജാറതിടന്റെ  തജീരതയ്ക്ക്  ഇലതിമുളകം  കജാടുകളുകംസുന്ദരതിയജായ  കലടെയജാറതിടന്റെ  തജീരതയ്ക്ക്  ഇലതിമുളകം  കജാടുകളുകം,  ,  വളതിവളതി

പടെർപ്പുകളുകം  ഇന്നയ്ക്ക്  ഗതകജാല  സസപ്നങ്ങൾ  അയവതിറക്കതിടക്കജാണ്ടയ്ക്ക്പടെർപ്പുകളുകം  ഇന്നയ്ക്ക്  ഗതകജാല  സസപ്നങ്ങൾ  അയവതിറക്കതിടക്കജാണ്ടയ്ക്ക്

അനന്തതയതിളലക്കയ്ക്ക് കണകംനടയ്ക്ക് നതിർന്നതിളമഷരജായതി നതിലകനഅനന്തതയതിളലക്കയ്ക്ക് കണകംനടയ്ക്ക് നതിർന്നതിളമഷരജായതി നതിലകന. . 
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വരിജനതതീരര

പൂജ പതി നജായര് -10C          

                           

മനസറതിയുകംമുനയ്ക്ക്ളപ പ്രണയകം ടപയ്യുകം മുനയ്ക്ക്ളപ

തതിര അറതിയുകം മുനയ്ക്ക്ളപ അവൻ ദൂടര മജാഞ്ഞുളപജായയ്ക്ക്

വതിജനമജീ വഴതികളതില അവൻ എങ്ങു മജാഞ്ഞുളപജായയ്ക്ക്

മനസതില തജാളമജായതി അവൻ ദൂടര മജാഞ്ഞുളപജായയ്ക്ക്

വതിടെരുകം മുനയ്ക്ക്ളപ അവൻ അകലുകയജായതി

ഈ പ്രണയമതിനതി മരണതുലദമജായതി

ളസ്നേഹതിചയ്ക്ക് നതിടന്ന ജജീവതിതതതിടലനകം

ഈ നജാകം രണ്ടല ഒന്നജായതി  ടെജാകം എന ടചജാലതി

ഈ വതിജനമജീ തജീരകം

നതിൻ സസജാന്തനകം ഞജാൻ അറതിയുന പ്രജീയളന

എൻ ടനജാനയ്ക്ക്പരകം പറയുവജാൻ

അരതികതിലജായയ്ക്ക് വരുകയതിളല നജീ.

നജീയലജാത ഈ ജജീവതിതകം വതിജനമജായ തജീരമജായതി

നജീയറതിയജാതവജാകകൾ എൻ മതിഴതികളതില തുളതിയജായതി

നജീപറയജാത ടനജാനയ്ക്ക്പരകം എൻജജീവതിതകം നശസരമജാക്കതി.

നജീയതിലജാടത ഞജാൻ ഈ ഭൂമതിയതില ഏകജാകതിയജായതി.
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കണകരിടലെ കളരികൾകണകരിടലെ കളരികൾ  

 ടവളതിടചണക്കയ്ക്ക് വളടര വതിലകുറവയ്ക്ക്. എങ്കേതില രണ്ടു ലതിറർ ടവളതിടചണ
വജാങ്ങതിക്കജാടമന  വചയ്ക്ക്  കൃഷയ്ക്ക് ണൻ  പജാത്രവുടമടുതയ്ക്ക്  പലചരക
കടെയതിളലകളപജായതി  .  പടക്ഷ,  കടെയതില  രണ്ടു  ലതിററതിടന്റെ  അളവയ്ക്ക്
പജാത്രമതില.  എടതിടന്റെയുകം  5  ടന്റെയുകം  ഓളരജാ  അളവയ്ക്ക്  പജാത്രങ്ങടള
അവതിടടെ  ഉള്ളു  എനകം  അതതിനജാല  പതിന്നജീടെയ്ക്ക്  തരജാടമനകം
പജീടെതികക്കജാരൻ  പറഞ്ഞു.പടക്ഷ,കൃഷനയ്ക്ക്  ടവളതിടചണ  അളപജാൾ
തടന്ന  കതിടതിളയ  തജീരു.നതിങ്ങൾകയ്ക്ക്  ഒരു  സൂത്രകം
പറഞ്ഞുടകജാടുക്കജാളമജാ.?

ഒരു  കൂടെതി  എന്ന  സകംഖദയതില  അടെങ്ങതിയതിട്ടുള  ആയതിരങ്ങളുടടെ  എണകം
എത്ര.?
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ഉതരങ്ങള് ഉതരങ്ങള് 

 ആദദകം അഞ്ചു  ലതിറർ പജാത്രതതില നതിറടയ ടവളതിടചണ എടുത്തു
അതയ്ക്ക്  എട്ടുലതിറർ  പജാത്രതതില  ഒഴതിയക.വജീണ്ടുകം  അഞ്ചു  ലതിറർ
പജാത്രതതില ടവളതിടചണ നതിറച്ചു എട്ടുലതിറർ പത്രകം നതിറയുന്നതയ്ക്ക് വടര
ഒഴതികക.അളപജാൾ ബജാക്കതി വരുന്നതയ്ക്ക് കൃതദകം രണ്ടു ലതിറർ .

 10000
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        പുലെരരിപുലെരരി
                                               വജദജാതതികജാ സതതീഷറ്റ് ,5.A

മഞതിൻകണങ്ങളതില തടതി തടതി

ചതിന്നതിചതിതറന സൂരദ രശതി

പുലർകജാല സുന്ദര ളശജാണതിമയജാല

 മതിന്നതിതതിളങ്ങുന സൂരദരശതി

ആദതിതദളദവൻടറ ജസജാലടയങ്ങുകം

വതിണതിടനയജാടക തഴകതിയതിടുന

കുഞ്ഞു ടചടെതികൾ തൻ നജാനയ്ക്ക്പതിനുളതില

ടമജാട്ടുകൾ പൂവജാവജാൻ ടവമതിടുന.

കതിളതിതടന്റെ മജാധുരദ ഗജീതങ്ങളജാല

പുലർകജാലടമങ്ങുകം തഴകുതിടുന

പുലരതിടയളപജാടല മളനജാഹര സുന്ദരകം

പുലരതിതൻ നജാനയ്ക്ക്പുകൾ മജാത്രമളല
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ചരിലെശപവാൾ ജലെവാശയങ്ങളു ടട ഉപരരിതലെതരില് പവാടശപവാടലെ ഒരു 
ആവരണര കവാണുന്നതത് എന്തുടകവാണത്   ?

Arjun B.S 9c

                 നജീല-പച ആലഗകൾ  എന്ന ളപരതിലറതിയടപടുന്ന
സൂക്ഷ്മജജീവതികളജാണയ്ക്ക്  ഇതതിനു  കജാരണകം.  ഇവയതില  മതിക്കതുകം
ഏകളകജാശജജീവതികളജാടണങ്കേതിലുകം   അളനകകം  ളകജാശങ്ങളുള
നജാരുകൾ  ളപജാടലയുളവളയയുകം  കജാണജാകം.  ളകജാശസ്തരതതിനു
പുറടമ  ടജലജാറതി൯  ടകജാണ്ട ുള  ഒരജാവരണകം  ഉണ്ടയ്ക്ക്.  അതതിനജാല
അളനക  ലക്ഷകം  ളകജാശങ്ങൾ  ഉളളപജാൾ  ഒരു
പജാടെളപജാടലളതജാനകം.  പ്രളതൃേകതിച്ചുകം  ഉഷളമഖലജാപ്രളദശങ്ങളതില
സസദളപജാഷകങ്ങൾ  ധജാരജാളമജായതി  ഉളളപജാൾ,    നജീല-പച
ആലഗകളുടടെ  ഒരു  "ബയ്ക്ക്ളകം"-ളകജാടെതിക്കണക്കതിനയ്ക്ക്  നജീല-പച
ആലഗകളുടടെ  "വതിടെരല"   തടന്നയുണ്ടജാകുകം.  ഈ
പ്രതതിഭജാസടതയജാണയ്ക്ക്   "അധതിക  ളപജാഷകകരണകം"

[eutrophication]    എന പറയുന്നതയ്ക്ക്.  ഇങ്ങടന സകംഭവതികന്നതയ്ക്ക്
  മറ്റു ജജീവജജാലങ്ങളയ്ക്ക്ക ളദജാഷകരമജാണയ്ക്ക്.

നതില-പച   ആലഗകൾ  യഥജാ൪ഥതതില   ആലഗകളല.

ടതറതിദ്ധജാരണമൂലമജാണയ്ക്ക്   അങ്ങടന  ളപരതിടതയ്ക്ക്.    അവയുടടെ
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ളകജാശഘടെന പരതിളശജാധതിചജാല, അതതിനയ്ക്ക്  ബജാകജീരതിയയുളടെതജാണയ്ക്ക്

കൂടുതല  സജാമദടമന   കജാണജാകം.    അതതിനജാല   അവടയ

സയളനജാബജാകജീരതിയ   എന്ന   വതിഭജാഗതതിലജാണയ്ക്ക്

ടപടുതതിയതിട്ടുളതയ്ക്ക്. 
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ക്ഷമരിക്കൂ എന് മകശള

                                                       ലകതി . ടെതി. ജതി -9D
    ക്ഷമതികക മക്കളള ഈ അമ്മളയജാടെയ്ക്ക്

ളനജാവതിക്കണടമന്നജാഗഹതിചതില

അറതിയജാടതടയന്നതില ളകജാപടമതതി

വളർതതി വലുതജാക്കതിയതജീ അമ്മതടന്ന

എനതിക്കറതിയതില ഇടതന്തുപറതി

എൻ ശസസളകജാശതതില വതിഷപ്പുകടയതതി മലതിനമജാക്കതിയതിളല

എൻ മരങ്ങളളമുറതിചയ്ക്ക് എൻ കണജീരതിളന ഒരുക്കതിയതിളല.....

അതതിനയ്ക്ക് പകരകം വജീടതിയതല

എൻ ദുഖടത ഒരു പ്രളയമജാളക്കണ്ടതി വന

ക്ഷമതികക  മക്കളളക്ഷമതികക  മക്കളള...... ...... 
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NEERAJA

                              Adithyasree 8E

Neeraja is an Indian film which tells about the true story of 23 year old airNeeraja is an Indian film which tells about the true story of 23 year old air

hostess Neeraja Bhanot,who lost her life while helping passengers escapehostess Neeraja Bhanot,who lost her life while helping passengers escape

from  Palestinian  terrorists  on  a  hijacked  PanAm  flight  in  1986  .This  is  afrom  Palestinian  terrorists  on  a  hijacked  PanAm  flight  in  1986  .This  is  a

respectful tribute that pushes all the right buttons .Sonam Kapoor has actedrespectful tribute that pushes all the right buttons .Sonam Kapoor has acted

as Neeraja in the film. She successfully conveys Neeraja's inner journey fromas Neeraja in the film. She successfully conveys Neeraja's inner journey from

fear to finding courage under fire .The entire story was already known to thefear to finding courage under fire .The entire story was already known to the

nation .The way it unfolded on screen gave the audience goosebumps and leftnation .The way it unfolded on screen gave the audience goosebumps and left

everyone  tearyeyed  while  exiting  the  cinema  hall  .The  movie  shows  theeveryone  tearyeyed  while  exiting  the  cinema  hall  .The  movie  shows  the

struggle of an air hostess in a crisis situation.struggle of an air hostess in a crisis situation.
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GREEN ENVIRONMENT CLEAN  ENVIRONMENT

Greeshma Gireesh.8E
It is our responsibility to make our environment clean .Our state Kerala is

popularly known as “Gods own country”.Our country, our mother India is

said to be the country where milk and honey flows.

But not now, it was only in the past .Now it's a country or state in which

garbage and waste flows.

It is the truth, it is a fact .Our country stands at the second position in

population .In the twentyfirst century the people are all selfish .They are

not thinking about future, their state and country.

We want to change this situation . We are Indians ,our aim is to build a

clean green country .It is not possible to make our country clean and green

in one second .We need to work hard, put much effort and try our best. Its

our sole responsibility.

There are a lot of schemes like “Swatch Bharath Abhiyan”launched by our

Prime Minister Narendra Modi .Look at your surroundings, it  is full  of

buildings, factories etc .But can you find any greenery, any fields? Now

itself we don't get much rain .So what will be the situation in the future.

So,please plant at least a sapling and in the future ,let people proudly thinkSo,please plant at least a sapling and in the future ,let people proudly think

of you for this one good deed.of you for this one good deed.
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ഒരു നരിലെവാവരിടന്റെ ഓർമയത്കത് 

വഗജാപതിക. R .8B
നതിലജാവയ്ക്ക് ടവറകം നതിലജാവല,പജാല നതിലജാവയ്ക്ക് ചുറ്റുകം പുളതി പജാവടെളപജാടലയുള
ളശജാഭയജാർന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ  .ആകജാശ സജീമകൾകമപ്പുറകം  ടമജാട്ടുളപജാടല
പുഞ്ചതിരതിച്ചു  അവളുടടെ  അമ്മയുകം.  അമ്മയുടടെ  പുഞ്ചതിരതി  അവളുടടെ
മനസതിടനയുകം ശുഭ്രമജാക്കതിതജീർതതിരതികന.

സമയളമടറ കഴതിഞതിരതികന.നതിലജാവതിടന്റെ ടവളതിചടത പടണതതിടല
ഇലകതിക്കയ്ക്ക്  കലറയ്ക്ക്കളുടടെയുകം  മറ്റുകം  പ്രകജാശകം
മങ്ങതിപതിചതിരതികന.പജാലയ്ക്ക്നതിലജാവയ്ക്ക്  സസന്തകം   അമ്മയുടടെ  മുഖകം  ടവചയ്ക്ക്
ളനജാക്കതി,കണജീർ  ചജാലുകൾ  പറതിയതിടതിടലങ്കേതിലുകം
പുഞ്ചതിരതികന്ന'അമ്മ'മജാതജാവതിടന'ളപജാടല......പരതിശുദ്ധയജായഅമ്മ.ചതിന്ത
യതിലജാണ്ടതിരതിടക്ക  ടബലടെതിക്കജാൻ  തുടെങ്ങതി  .ഉറങ്ങുവജാനുള
സമയകം.എന്തുറക്കകം.  .ആദദടമജാടക്ക അമ്മയതിലജാടത  ഉറങ്ങുമജായതിരുന്നതില
.അമ്മടയ ടകടതിപതിടെതിച്ചു കജാലയ്ക്ക് അമ്മയുടടെ ളദഹളതക്കയ്ക്ക് ടവചതിരുന്നതതിടന്റെ
ഒരു സുഖകം.അങ്ങടന ഒരു രജാത്രതിയതിലജാണളലജാ 'അമ്മ ളപജായതയ്ക്ക്.അങ്ങടന
ഈ  അനജാഥ  മന്ദതിരതതില  ........അവൾ  അനജാഥ  ആയതിരുന്നതിലളലജാ
അമ്മയുടടെ  ഓർമ്മകൾ  ടകജാണ്ടയ്ക്ക്  അവൾ
സനജാഥഥആയതിരതികന.അങ്ങടന  നതിലജാവതിടന  ളനജാക്കതിയതിരതിക്കജാൻ
അവൾ  ശജീലതിച്ചുകഴതിഞതിരുന.നതിലവതിലജാത  രജാത്രതികടള  അവൾ
വളടരയധതികകം  ഭയന്നതിരുന.അവൾ  മുറതിയതിളലക്കയ്ക്ക്  നടെന.അമ്മയുടടെ
അടുതയ്ക്ക്  ളപജാകജാൻ  സജാധതിടചങ്കേതില....ഇലജാ,ഇനതിടയജാരതിക്കലുകംഅമ്മ
അവടള  കജാണജാളനജാ,കഥകൾ  പറയജാളനജാ  തജാരജാട്ടുപജാടുവജാളനജാ

വരതില.അവൾക്കതയ്ക്ക്  നന്നജായതി  അറതിയജാകം.സതിസർ  ടമറതിടന്റെ  കൂടടെ   വന്ന
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രണ്ടു ളപർ തടന്ന ശ്രദ്ധതികനണ്ടജായതിരുന.സതിസർ അവടള അടുളതക്കയ്ക്ക്
വതിളതിച്ചു  ."അന്ന"  നതിനക്കയ്ക്ക് ഇവടര അറതിയജാളമജാ എന്നയ്ക്ക് ളചജാദതിച്ചു  .അവർ
എടന്ന സഹതജാപളതജാടടെ ളനജാകകയുകം ടചയ.ആ കണകൾക്കയ്ക്ക് അവൾ
ളതടെതിയ  ഭജാവമതില.പുച്ഛളതജാടെയ്ക്ക് കൂടെതിയ  സഹതജാപകം.തനതിക്കയ്ക്ക്  ആ
സഹതജാപകം ളവണ്ടതതില.അവൾ ളതടെതിയ ഭജാവകംമജാതൃേതസമജായതിരുന.

രജാത്രതി  രണ്ടജാകം  യജാമതതിളലക  കടെന  കഴതിഞതിരുന.കജാലതതിനു
എടന്തജാരുളവഗത.അവൾ  കതിടെക്കയതില  കതിടെനടകജാണ്ടയ്ക്ക്  നതിലജാവതിടന
ളനജാക്കതി  ......നതിലജാവയ്ക്ക്  നലതുളപജാടല  ടതളതിഞ്ഞു.അവൾ  നതിദയതിളലക്കയ്ക്ക്
പതതിടയ വഴതതി വജീണ.എളപജാളഴജാ ഉറക്കതതില അവൾ ഒരു തജാരജാട്ടുപജാട്ടു
ളകട്ടു."ഓമന  തതിങ്കേൾ  കതിടെജാളവജാ  ....നല......ളകജാമള  തജാമര
പൂളവജാ........"ആ കജാതുകൾ അതതില ലയതിച്ചു നതിദ ടകജാണ്ടു.
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നനയവാത മഴ

വഗജാപതിക. R .8B 

മഴയുടടെ  തണപ്പുടകജാണ്ടയ്ക്ക്  ഈറനജായ  തണതജനലക്കമതികളതിലമഴയുടടെ  തണപ്പുടകജാണ്ടയ്ക്ക്  ഈറനജായ  തണതജനലക്കമതികളതില

അവ൪  ടമടല  ടതജാട്ടൂളനജാക്കതിഅവ൪  ടമടല  ടതജാട്ടൂളനജാക്കതി..തണത്തുളപജായ  കമതികൾതണത്തുളപജായ  കമതികൾ..അതതിലഅതതില

ടതജാടുളമജാൾ  വലജാത  നതി൪വൃതതിടതജാടുളമജാൾ  വലജാത  നതി൪വൃതതി..ഉചക്കയ്ക്ക്  ആളരജാടുകം  മതിണ്ടജാടത  വന്നഉചക്കയ്ക്ക്  ആളരജാടുകം  മതിണ്ടജാടത  വന്ന

മഴകവകുളന്നരമജായളപജാടഴകകംആ൪തലയജാ൯ തുടെങ്ങതിമഴകവകുളന്നരമജായളപജാടഴകകംആ൪തലയജാ൯ തുടെങ്ങതി..

വജീടെയ്ക്ക്  നതിശബ്ദമജായതിരുനവജീടെയ്ക്ക്  നതിശബ്ദമജായതിരുന..ഉചയുറക്കതതിടല  തണതഉചയുറക്കതതിടല  തണത

ആന്തരജീക്ഷതതില  പുതചമൂടെതി  അങ്ങടന  കതിടെക്കജാ൯ആന്തരജീക്ഷതതില  പുതചമൂടെതി  അങ്ങടന  കതിടെക്കജാ൯

എന്തുസുഖമജാണയ്ക്ക്എന്തുസുഖമജാണയ്ക്ക്..പളക്ഷ  അവ൪ടക്കളന്തജാ  ഉറക്കകം  വന്നതിലപളക്ഷ  അവ൪ടക്കളന്തജാ  ഉറക്കകം  വന്നതില..കടപ്പുതപയ്ക്ക്കടപ്പുതപയ്ക്ക്

കഴത്തുവടര മൂടെതിക്കതിടെന്നതിട്ടുകംമഴ അവടള ടവറളത വതിടതിലകഴത്തുവടര മൂടെതിക്കതിടെന്നതിട്ടുകംമഴ അവടള ടവറളത വതിടതില..പതുടക്ക അവൾപതുടക്ക അവൾ

വരജാന്തയതിളലടക്കതതിവരജാന്തയതിളലടക്കതതി..അമ്മ  മു൯പയ്ക്ക്  ഒ൪മതിപതിച  മഴയതതിറങ്ങരുടതന്നഅമ്മ  മു൯പയ്ക്ക്  ഒ൪മതിപതിച  മഴയതതിറങ്ങരുടതന്ന

തജാക്കജീതതിടന മഴയടതളങ്ങജാ വന്ന കുസൃതതിക്കജാറയ്ക്ക്തജാക്കജീതതിടന മഴയടതളങ്ങജാ വന്ന കുസൃതതിക്കജാറയ്ക്ക്  പറതതിക്കളഞ്ഞുപറതതിക്കളഞ്ഞു..
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മഴയളതക്കതിറങ്ങതിമഴയളതക്കതിറങ്ങതി,,അഴകചജാലനതിറഞഒജാടെകളതില  നതിനകംഅഴകചജാലനതിറഞഒജാടെകളതില  നതിനകം

ദു൪ചതിന്തകളജാല  മൂടെടപട  മനസതിലനതിനകംഅവൾദു൪ചതിന്തകളജാല  മൂടെടപട  മനസതിലനതിനകംഅവൾ

മുകയജായതിരതികനമുകയജായതിരതികന..ചുവപ്പുകരയുകംടഞജാറതിയുമുള  അവളുടടെപ്രതിയടപടചുവപ്പുകരയുകംടഞജാറതിയുമുള  അവളുടടെപ്രതിയടപട

ളഫജാക്കതില  കരതിമ൯  വരുടമന്നറതിഞതിട്ടുകം  അവൾ  മഴടയളഫജാക്കതില  കരതിമ൯  വരുടമന്നറതിഞതിട്ടുകം  അവൾ  മഴടയ

പതിണക്കതിയതിലപതിണക്കതിയതില..മഴടവളകം  അവളുടടെ  കജാലതിലമഴടവളകം  അവളുടടെ  കജാലതില

വജീണയ്ക്ക്ഇക്കതിളതികൂടതിവജീണയ്ക്ക്ഇക്കതിളതികൂടതി..മഴടവളകംതറളയജാടുകൾ  പജാകതിയ  തറയതിലമഴടവളകംതറളയജാടുകൾ  പജാകതിയ  തറയതില

വജീണയ്ക്ക്കുമതിളയജാകുന്നതുകം  മടറജാരു  മഴത്തുളതിവജീണയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്വജീണയ്ക്ക്കുമതിളയജാകുന്നതുകം  മടറജാരു  മഴത്തുളതിവജീണയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്

ടപജാടതിളപജാകുന്നതുകം  അവൾ  കകൗതുകളതജാടടെ  ളനജാക്കതിടപജാടതിളപജാകുന്നതുകം  അവൾ  കകൗതുകളതജാടടെ  ളനജാക്കതി..മുറടതമുറടത

ഉണങ്ങജാനതിട  തുണതികളുടടെ  കജാരദകം  അവൾ  പജാടടെഉണങ്ങജാനതിട  തുണതികളുടടെ  കജാരദകം  അവൾ  പജാടടെ

മറനളപജായതിരുനമറനളപജായതിരുന..അവൾ  മടറജാരുളലജാകതജായതിരുനഅവൾ  മടറജാരുളലജാകതജായതിരുന..മഴയുടടെമഴയുടടെ

മളനജാഹരമജായ ളലജാകതതിലമളനജാഹരമജായ ളലജാകതതില............
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 NOBEL PRIZE WINNER- BOB DYLAN   

                                                                       Sheeja John
Eng. Teacher

 
Singer  and  song  lyricist  Bob  Dylan  was  awarded  the  nobel  prize  in

literature  in  2016 for  having created new poetic  expression,  within  the

great American song tradition in the words of the Swedish academy.

He is the first American to win the prize, since novelist Tony Morrison in

1993 .Mr. Dylan's work remains utterly lacking in conventionality, moral

sleight of hand, thanks to his audience .The former Rolling Stones bass

player Bill Watman wrote in an essay in the 'NewYork Times 'arguing for

Dylan to get the award,'His lyricism is exquisite, his concern and subject

are demonstrably timeless'.

Dylan  was born on May 24, 1941, in Duluth, Minnesota, and grew up inDylan  was born on May 24, 1941, in Duluth, Minnesota, and grew up in

Hibbling.He  played  in  bands  as  a  teenager,  influenced  by  the  folkHibbling.He  played  in  bands  as  a  teenager,  influenced  by  the  folk

musician Woody Guthrie, the author of the Beat Generation and modernistmusician Woody Guthrie, the author of the Beat Generation and modernist

poets .He moved to NewYork in 1961 and began to perform in clubs andpoets .He moved to NewYork in 1961 and began to perform in clubs and

cafes in Greenwich village .The following year he signed a contract for hiscafes in Greenwich village .The following year he signed a contract for his

debut album' Bob Dylan'(1962) .His other albums include 'Bringing it alldebut album' Bob Dylan'(1962) .His other albums include 'Bringing it all

back  home'  and'  Highway61  Revisited(1965),  'Oh  Mercy'(1989)  andback  home'  and'  Highway61  Revisited(1965),  'Oh  Mercy'(1989)  and

Modern Times(2006).  Modern Times(2006).  
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ചവാചവാജരിയര കുടരികളുര

നമ്മുടടെ ആദദടത പ്രധജാനമനതി  അയതിരുന ചജാചജാജതി നമ്മുടടെ ആദദടത പ്രധജാനമനതി  അയതിരുന ചജാചജാജതി . . അദ്ദേഹതതിനു കുടതികടളഅദ്ദേഹതതിനു കുടതികടള

വളടര ഇഷമജായതിരുനവളടര ഇഷമജായതിരുന..ചജാചജാജതി എന്നജാണയ്ക്ക്  കുടതികൾ അളദ്ദേഹടത ഇഷളതജാടടെചജാചജാജതി എന്നജാണയ്ക്ക്  കുടതികൾ അളദ്ദേഹടത ഇഷളതജാടടെ

വതിളതിചതിരുന്നതയ്ക്ക്വതിളതിചതിരുന്നതയ്ക്ക്..ഒരതിക്കല  ചജാചജാജതി  ഒരു  ളറജാഡതിലൂടടെ  ജജീപതിലഒരതിക്കല  ചജാചജാജതി  ഒരു  ളറജാഡതിലൂടടെ  ജജീപതില

വരതികയജായതിരുനവരതികയജായതിരുന..അളദ്ദേഹടത  കജാണജാനജായതി  വഴതിയരതികതില  ആളുകൾഅളദ്ദേഹടത  കജാണജാനജായതി  വഴതിയരതികതില  ആളുകൾ

കൂടെതിനതിനകൂടെതിനതിന..കുടറ  കുടതികളുകം  ഉണ്ടജായതിരുനകുടറ  കുടതികളുകം  ഉണ്ടജായതിരുന..ആളുകളുടടെ  ഇടെയതില  ഒരു  ബലൂൺആളുകളുടടെ  ഇടെയതില  ഒരു  ബലൂൺ

കചവടെക്കജാരനുകം ഉണ്ടജായതിരുനകചവടെക്കജാരനുകം ഉണ്ടജായതിരുന..പല പല നതിറങ്ങൾ ഉള ബലൂൺകൾ അയജാളുടടെപല പല നതിറങ്ങൾ ഉള ബലൂൺകൾ അയജാളുടടെ

കയതില  ഉണ്ടജായതിരുനകയതില  ഉണ്ടജായതിരുന..ബലൂൺ  കചവടെക്കജാരടന്റെ  അടുതയ്ക്ക്  എതതിയതുകംബലൂൺ  കചവടെക്കജാരടന്റെ  അടുതയ്ക്ക്  എതതിയതുകം

കഡ്രൈവളറജാടെയ്ക്ക്  ജജീപയ്ക്ക്  നതിർതജാൻ  ചജാചജാജതി  പറഞ്ഞുകഡ്രൈവളറജാടെയ്ക്ക്  ജജീപയ്ക്ക്  നതിർതജാൻ  ചജാചജാജതി  പറഞ്ഞു..ജജീപതില  നതിന്നയ്ക്ക്  ഇറങ്ങതിയജജീപതില  നതിന്നയ്ക്ക്  ഇറങ്ങതിയ

ചജാചജാജതി  ളനടര  അയജാളുടടെ  അടുളതക്കയ്ക്ക്  നടെന  വനചജാചജാജതി  ളനടര  അയജാളുടടെ  അടുളതക്കയ്ക്ക്  നടെന  വന ..പജാവകം  ബലൂൺപജാവകം  ബലൂൺ

കചവടെക്കജാരൻ ളപടെതിച്ചുളപജായതികചവടെക്കജാരൻ ളപടെതിച്ചുളപജായതി.'.'ഹളയജാ  ഹളയജാ  '!'!തടന്ന വഴകപറയജാനജാളണജാ ചജാചജാജതിതടന്ന വഴകപറയജാനജാളണജാ ചജാചജാജതി

വരുന്നതയ്ക്ക്വരുന്നതയ്ക്ക്??അയജാൾ ചജാചജാജതിയുടടെ ളനടര കകകൾ കൂപതിഅയജാൾ ചജാചജാജതിയുടടെ ളനടര കകകൾ കൂപതി..അവതിടടെ നതിന്നവടരലജാകംഅവതിടടെ നതിന്നവടരലജാകം

ആകജാകംഷളയജാടടെ  ചജാചജാജതിടയയുകം  ബലൂൺ  കചവടെക്കജാരടനയുകംആകജാകംഷളയജാടടെ  ചജാചജാജതിടയയുകം  ബലൂൺ  കചവടെക്കജാരടനയുകം

ളനജാക്കതിനതിനളനജാക്കതിനതിന..ചജാചജാജതി  ഉടെടന  ളപജാക്കറതില  നതിന്നയ്ക്ക്  പണടമടുത്തു  ആ  ബലൂൺചജാചജാജതി  ഉടെടന  ളപജാക്കറതില  നതിന്നയ്ക്ക്  പണടമടുത്തു  ആ  ബലൂൺ

എലജാകം വജാങ്ങതിഎലജാകം വജാങ്ങതി..എന്നതിട്ടു എന്തയ്ക്ക് ടചടയ്തെളന്നജാഎന്നതിട്ടു എന്തയ്ക്ക് ടചടയ്തെളന്നജാ?  ?  കുടതികൾടക്കലജാകം ചജാചജാജതി ഓളരജാകുടതികൾടക്കലജാകം ചജാചജാജതി ഓളരജാ

ബലൂൺ വജീതകം  നലകതിബലൂൺ വജീതകം  നലകതി..കുടതികടളലജാകം  സളന്തജാഷകം ടകജാണ്ടയ്ക്ക്  തുളതിചജാടെതികുടതികടളലജാകം  സളന്തജാഷകം ടകജാണ്ടയ്ക്ക്  തുളതിചജാടെതി..ബലൂൺബലൂൺ

കചവടെക്കജാരനുകം  സളന്തജാഷമജായതികചവടെക്കജാരനുകം  സളന്തജാഷമജായതി..അത്രയയ്ക്ക്  ളസ്നേഹമജായതിരുന  ചജാചജാജതിയ്കയ്ക്ക്അത്രയയ്ക്ക്  ളസ്നേഹമജായതിരുന  ചജാചജാജതിയ്കയ്ക്ക്

കുടതികളളജാടെയ്ക്ക്കുടതികളളജാടെയ്ക്ക്..അതുടകജാണ്ടജാണയ്ക്ക്അതുടകജാണ്ടജാണയ്ക്ക്,,അളദ്ദേഹതതിടന്റെ  ജന്മദതിനമജായ  നവകംബർ  അളദ്ദേഹതതിടന്റെ  ജന്മദതിനമജായ  നവകംബർ  1414

കുടതികളുടടെ ദതിനകം ആയതി ആളഘജാഷതികന്നതയ്ക്ക് കുടതികളുടടെ ദതിനകം ആയതി ആളഘജാഷതികന്നതയ്ക്ക് ..

സ്മൃതതിജജാലകകം 2018-19

33



Little KITE s S. V. M . M. H S S Vendar.

Swachh Bharat Abhiyan : Role of Science and Technology-
Promises and Challenges

Ema S Krishna. 10D

 

Introduction

          Life, now a days ,has become so fast and luxurious that we cannot

imagine  it  without  the  sophisticated  electrical  and  electronic  gadgets.

Plastic has multiple uses and its physical and chemical properties lead to

its commercial success. However the indiscriminate disposal of plastic has

become a  major threat to the environment. In particular, the plastic carry

bags are the biggest contributors of littered waste and every year millions

of plastic bags end up into the environment vis-a-vis soil, water bodies,

water courses etc and it takes an average of one thousand years for it to

decompose  completely.  Therefore,  to  the  address  the  issue  of  scientific

plastic  waste  management,  a  new regulation  namely,  the  Plastic  Waste

rules,  2011  were  notified  which  include  plastic  waste  management.

Electronic waste or E-waste is one of the rapidly growing environmental

problems in the world.  In  India,  electronic  waste  management  assumes

greater significance not only due to the generation of our own waste but

also dumping of E-waste, particularly computer waste from the developed

countries.  This include solid,  liquid and gaseous by- products,  resulting

from  human  biological  process,manufacturing,  material  processing,

consumption  of  goods  or  any  other  human activities.  Liquid  and  solid

waste  types  can  also  be  grouped  into  organic,  reusable  and  recyclable
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waste. Liquid type waste can come in non solid form. Some solid waste

can also be converted to a liquid waste form for disposal. Gaseous waste

result from the discovery, extraction and processing of oil and natural gas.

This includes drilling waste and the air from the factories and vehicles.

These  are  the  major  things  that  lead  to  introducing  Swachh  Bharat

Abhiyan. 

                   Swachh Bharat Abhiyan is a national level campaign launched

by  the  Government  of  India.  This  event  was  flagged  off  by  the  then

President  Pranab  Kumar  Mukherjee.  The  campaign  had  been  officially

launched  on  2nd October  2014  at  Rajghat,  New  Delhi.  Thousands  of

government  employers,  students  from  various  schools  and  collages  of

India  participated in this  event.  The campaign aims to accomplish the

vision  of  clean  India  by October  2019 ,  the150th birthday  of  Mahatma

Gandhi and it is expected to cost over INR 62,000 crore. This campaign

has been described  as ''beyond politics'' and ''inspired by patriotism''.

                      The Government has taken various steps to create awareness

among the massess for keeping the area surrounding them neat and clean.

Government  also  plays  special  attention  for  cleaning  river,  railway

stations,  tourist  destinations  and  other  public  places.  Swachh  Bharat

Abhiyan is an action plan of the Ministry of drinking water and sanitation.

Swachh Bharat Abhiyan was  not only for the rural areas but also for the

urban  areas.The  slogan  of  Swachh  Bharat  Abhiyan  is  ''Ekk  kadam
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swachtha ki orr''- a step forward to cleanliness. 

 The approval for the restructuring of Nirmal Bharat Abhiyan to Swachh

Bharat Abhiyan, was given by the Prime-Minister of India, Sri Narendra

Modi.  Nirmal  Bharat  Abhiyan  was  also   known  as  total  sanitation

campaign. This programme was initiated by the Government of India in

1999. It  aims to motivate  rural  house-hold to  built  toilets facilities  and

encouraging there use.

AIMS OF SWACHH BHARATH MISSION:

* Aim to improve sanitation facilities for 15.6% households which do not

have proper sanitation   facilities.

* The promise was to keep each path, road, office and every particle of air

around us clean.

* To convert insanitary toilets into proper flush-toilets.

* To make people aware of healthy practices.

* To completely start the scientific processing, re-cycling and re-using of

municipal solid waste.

* To provide required environment for the private sector to let participate

in the capital expenditure for all operation and maintenance of cost related

to cleaning campaign.

*  To inform people about sanitation and also to involve people with the

sanitation  programme  and  public  health  in  order  to  generate  public

awareness.
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THE OBJECTIVES OF SWACHH BHARAT ABHIYAN :

* Create public awareness about the drawbacks of open defecation and

promotion of latrine use.

* Change people's mind set towards proper sanitation use.

* To ensure solid and liquid waste management through grama panchayat.

* Lay water pipe-lines in all village, ensuring water supply to all house

holds by 2019.

* Keep villages clean.

* Construct individual cluster and communicative toilets.

* Eliminate open defecation. Open defecation is one of the main causes of

death,including thousands of children.

CHALLENGES:

             

*       As you all know , India is a heavy populated country. Implementing

Swachh Bharat Abhiyan in each and every place is too difficult. Indians

have a very old habit  of defecation outside their  houses despite having

sufficient money to build toilets, particularly people livingin rural areas.

*  The officials are responsible for the construction of toilets in villages

and harass them which is quite immoral in a sense.

* Corruption being rampant among officers also poses challenges to the

mission For many officers it has become a fashion to show off, holding the

broom for a selfie.
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* There is no proper channelization of funds in rural areas for construction

of toilets and improvisation of sanitation facilities.

* The major challenges is funding. Unfortunately the private sector has not

taken  much  interest  in  the  project.  The  project  requires  huge  resource

which the government alone cannot rise.

* Need of more toilets on national highways  and roadways.

*There are still no proper dumping facilities on highways due to which

people throw their waste on road carelessly.

E-waste and plastics

               Electronic equipments,products ,connections with power plugs,

batteries which have become obsolete due to advancement in technology,

changes in fashion, style and status nearing the end of their useful life add

to e-waste.. With extensive use of  computers , electronic equipments and

people dumping old electronic goods for new ones,the amount of e-waste

generated has been steadily increasing. The electrical and electronic goods

are broadly classified under three major heads; (1)white goods :comprising

of  household  appliances  like  dish  washers,  washing  machine,  air-

conditioners    etc.(2)Brown  Goods:  including  television  and  cameras

(3)Grey Goods: like computer,scanner,mobile phone etc.
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USE   OF  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY

             Technology makes an impact on the minds of both residential and

non-residential Indians, non Indians too.This will make a positive impact

on the overall development of the country. Swachh Bharat has launched a

mobile application and a web-site which will probably attract the younger

generation to keep our best foot forward and work towards a clean India.

We clean our homes and throw the dirt outside and it ibecomes a public

nuisance.  We need technology to step forward and help out in garbage

collection as it is required to achieve the goals of Swachh Bharath. But

India is moving forward. Places like Bangaluru are turning kitchen wastes

to rich manures. Jamshedpur  has leaped forward and done tarring of roads

using plastic wastes. Much can be done using technology to contribute to

Swachh Bharath Abhiyan like making of land,fill gas-to-energy machines

that generate landfill gas, to promote efficiency.

Mobile apps to report dirty areas.

Invest more in recycling supplying chains and infrastructures.

Ingenious wastes purification technologies.

So we can say for sure that technology will speed up the implementation

of various efforts to achieve the objectives of  Swachh Bharat Abhiyan.
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SUGGESTIONS

              Use vacuum cleaners for cleaning roads starting with metro

cities . Use of CCTV Camera is necessary to check those who still find fun

in making our roads dirty. Use of bio-toilets.  India’s first scientific e-waste

recycling  unit  will  reduce  pollution,land  fill  waste  recover   valuable

metal  ,plastic  and  glass  from  waste  in  an  eco-friendly  manner.  Make

equipments long lasting. Maintain it and only replace it once it has passed

its useful life. Buy environmental responsible electric equipments. At the

office,try  pyramid  pc  distribution  where  the  staff  needing  the  most

computing power get the new pc and their old ones are passed on to staff

who use pc less intensively. If you are in any area regulations on e-waste,

follow  the  required  procedures.  Printer  and  ink-cartilages  should  be

recycled  via  local  supplies  of  collective  points.  Increase  minimum

thickness of plastic carry bags from 40 – 50 microns. To promote use of

plastic waste for road constructions as per INDIAN ROAD CONGRESS

guidelines  or  energy  recovery,  or  waste  oil  etc..Government  need  to

provide tax for encouraging enterprises to invest in the project, it should be

divided into different website for different schemes like DIGITAL INDIA,

SWACHH BHARAT. The responsibility to provide land for establishing

waste  management  facility  should  be  made  to  the  department  with

business allocation of land allotment by the state government.
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 BUDGET FOR THE SWACHH BHARAT MISSION.

Contribution to SWACHH BHARAT kosh. 

● Budgetary allocations .

● Funding assistance from multilateral source.

● Through commitments under co operations(CUS)

CONCLUSION

        Swachh Bharat Abhiyan can be accomplished by its deadline of

October  2019.   Once  the  programme  is  implemented  in  totality,  the

achievement will be recorded in the annals of history in golden letters and

the prime minister will occupy a place in the galaxy of great statesmen of

the world. It will also pave the way for India to be recognized as  a global

player among the top nations in the world.
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നമ്മുടട ശലെവാകര നവാര   സ  ഷരിക്കുന്നു 

Arjun B.S 9C

നജാകം  പജാർകന്ന  ളലജാകവുകം  നജാകം  ജജീവതികന്ന  ളലജാകവുകം  തമ്മതില  വലതിയ
അന്തരമുണ്ടയ്ക്ക്  ഒളര  നഗരതതില  ഒളര  ടതരുവതില  പജാർകന്ന  രണ്ടയ്ക്ക്  വദകതികൾ
വദതദസ്ത  ളലജാകങ്ങളതിലജാണയ്ക്ക്  ജജീവതികന്നതയ്ക്ക്.എവതിടടെ  നജാകം  പജാർകകയുകം
പ്രവർതതികകയുകം  ടചയ്യുനളവജാ  അതജാണയ്ക്ക്  നമ്മുടടെ  ളലജാകകം.പരതിസതിതതിയുകം
പജാരമരദവുമജാണയ്ക്ക്  ളലജാകടത   രൂപടപടുത്തുന്നടതന്ന  ശജാസ്ത്രജൻമജാരുടടെ
വജാദതതിനയ്ക്ക്  പകരകം  മനസതിടന്റെ  പ്രവർതന  ഗതതിയുമജാണയ്ക്ക്  ഓളരജാ  മനുഷദടന്റെയുകം
ളലജാകടത സൃഷതികന്നടതന്ന പുതതിയ വജാദഗതതി  ഉടെടലടുതതിരതികന.അവരുടടെ
ജജീവതിത  തജാല്പരദങ്ങളജാണയ്ക്ക്  ഓളരജാരുതരുടടെയുകം  ളലജാകടത
വജാർടതടുകന്നതയ്ക്ക്.നമ്മുടടെ ചതിന്തകളുകം ലക്ഷദങ്ങളുകം വതികജാരങ്ങളുകം നജാകം ജജീവതികന്ന
ളലജാകകം സൃഷതികന്നതതില വലതിയ പങ്കു വഹതികന.

.
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നന്ദതി

സയ്ക്ക് മൃതതിയുടടെവതിചതിത്ര  ജജാലകകം  ഇവതിടടെ  പൂർണമജാകുന്നതില.ഇടതജാരു  തുടെക്കകം

മജാത്രമജാണയ്ക്ക്;ഇതതിടന്റെ സജാരഥദകം എന്നതിളലലപതിച നതിങ്ങൾകകം കർമ പഥങ്ങളതില

ഒപകം നതിന്നവർകകം അനുഭവങ്ങൾ എഴതതിലൂടടെ പങ്കുവചവർകകം ഹൃദയകംഗമമജായ

നന്ദതി.........
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	NOBEL PRIZE WINNER- BOB DYLAN

	Dylan was born on May 24, 1941, in Duluth, Minnesota, and grew up in Hibbling.He played in bands as a teenager, influenced by the folk musician Woody Guthrie, the author of the Beat Generation and modernist poets .He moved to NewYork in 1961 and began to perform in clubs and cafes in Greenwich village .The following year he signed a contract for his debut album' Bob Dylan'(1962) .His other albums include 'Bringing it all back home' and' Highway61 Revisited(1965), 'Oh Mercy'(1989) and Modern Times(2006). 
	ചാച്ചാജിയും കുട്ടികളും

	നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അയിരുന്നു ചാച്ചാജി . അദ്ദഹത്തിനു കുട്ടികളെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു.ചാച്ചാജി എന്നാണ് കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടത്തോടെ വിളിച്ചിരുന്നത്.ഒരിക്കൽ ചാച്ചാജി ഒരു റോഡിലൂടെ ജീപ്പിൽ വരികയായിരുന്നു.അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി വഴിയരികിൽ ആളുകൾ കൂടിനിന്നു.കുറെ കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു.പല പല നിറങ്ങൾ ഉള്ള ബലൂൺകൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുത്ത് എത്തിയതും ഡ്രൈവറോട് ജീപ്പ് നിർത്താൻ ചാച്ചാജി പറഞ്ഞു.ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ചാച്ചാജി നേരെ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു.പാവം ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരൻ പേടിച്ചുപോയി.'ഹയ്യോ '!തന്നെ വഴക്കുപറയാനാണോ ചാച്ചാജി വരുന്നത്?അയാൾ ചാച്ചാജിയുടെ നേരെ കൈകൾ കൂപ്പി.അവിടെ നിന്നവരെല്ലാം ആകാംഷയോടെ ചാച്ചാജിയെയും ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരനെയും നോക്കിനിന്നു.ചാച്ചാജി ഉടനെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണമെടുത്തു ആ ബലൂൺ എല്ലാം വാങ്ങി.എന്നിട്ടു എന്ത് ചെയ്തെന്നോ? കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ചാച്ചാജി ഓരോ ബലൂൺ വീതം നൽകി.കുട്ടികളെല്ലാം സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി.ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരനും സന്തോഷമായി.അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമായിരുന്നു ചാച്ചാജിയ്ക് കുട്ടികളോട്.അതുകൊണ്ടാണ്,അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 കുട്ടികളുടെ ദിനം ആയി ആഘോഷിക്കുന്നത് .
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