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                                                                                                        G H S S THEKKUTHODU 

                                        

                                                      എഡഡിറററ്റോറഡിയൽ 
               
                     റലറ്റോകകം അതഡിറവേഗകം മറ്റോറഡികകറ്റോണഡിരഡിക്കുന
ഒരു  കറ്റോലഘട്ടതഡിൽ  ആണണ്  നറ്റോകം
ജജീവേഡിക്കുനതണ്.റലറ്റോകതഡികന്റെ  എവേഡികടെയകം  നടെക്കുന  എലറ്റോ
കറ്റോരര്യങ്ങളകം റവേഗതഡിൽ  നമുകണ് ഇന്റെർകനറഡിലൂകടെ അറഡിയറ്റോൻ
കഴഡിയകം  .എലറ്റോ റമഖലകളഡിലകം കമമ്പ്യൂട്ടർ ഇനണ് ഒഴഡിച്ചുകൂടെറ്റോൻ
പറഡില  .ഈ കറ്റോലഘട്ടതഡിൽ നമ്മുകടെ വേറ്റോയന ശജീലങ്ങളഡിലകം
മറ്റോറകം വേന്നു കഴഡിഞ്ഞു .വേറ്റോയന ഡഡിജഡിറൽ യഗതഡിറലകണ് മറ്റോറഡി
.പഴയ  കനകംകൂടെഡിയ  പുസ്തകതഡിൽ  നഡിന്നുകം  ഡഡിജഡിറൽ
റരഖയഡിറലകണ്  മറ്റോറഡികഴഡിഞ്ഞു  .വേറ്റോയനയകടെ  ഈമറ്റോറതഡിന
ചുവേടു പഡിടെഡിചറ്റോണണ് സറ്റോധറ്റോരണ മറ്റോഗസഡിനഡിൽ നഡിന്നുകം ഡഡിജഡിറൽ
മറ്റോഗസഡിനഡിറലക്കു  നറ്റോകം  ചുവേടുമറ്റോറഡിയതണ്.Little   kites
യൂണഡിറഡികന്റെ  റനതൃതത്വതഡിൽ  തയറ്റോററ്റോകഡിയ  ഈ  ഡഡിജഡിറൽ
മറ്റോഗസഡിനഡിൽ  കുട്ടഡികളകടെ  രചനകൾകണ്  റപറ്റോതറ്റോഹനകം
ആകുകം എനതഡിൽ സകംശയകം ഇല .അറതറ്റോകടെറ്റോപകം അവേരുകടെ
വേഡിവേര  സറ്റോറങ്കേതഡിക  വേഡിദര്യയഡിൽ  തറ്റോല്പരര്യവകം  വേളർത്തുവേറ്റോനകം
ഈ മറ്റോഗസഡിനണ്  കഴഡിയകട്ട എനണ്     ആശകംസഡിക്കുന്നു  .ഈ
മറ്റോഗസഡിൻ നഡിങ്ങൾകറ്റോയഡി സവേഡിനയകം സമർപഡിക്കുന്നു 

                                                            എഡഡിറർ
                                                        ആകറ്റോശണ്  വേഡി നറ്റോയർ 
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 വവിദദദ്യാർതവികളവിൽ വദ്യായനദ്യാശശീലശം വളർത്തുന്നതവിനനദ്യാടടദ്യാപശം ഡവിജവിറ്റൽ
വദ്യായനയുടട പുതവിയ നലദ്യാകനത്തേകക്ക് അവടരെ കക  പവിടവിച

ടകദ്യാണ്ടുനപദ്യാകദ്യാൻ ഈ ഡവിജവിറ്റൽ മദ്യാഗസവിനക്ക് കഴവിയടട്ടെ എന്നക്ക്
ആശശംസവിക്കുന്നു  
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മദ്യാഗസവിനക്ക് എലദ്യാവവിധ ഭദ്യാവുകങ്ങളശം നനരുന്നു .തുടർന്നുശം ഇതുനപദ്യാടല ഉള
പുതവിയ പ്രവർത്തേനങ്ങൾ ഏടറ്റടുകദ്യാൻ കഴവിയടട്ടെ എന്നക്ക് ആശശംസവിക്കുന്നു 
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ററിപപപ്പോർടട്ട് 

                        ഉതത്ഘഘാടനന

                                                  പതേക്കുപതേപ്പോടട്ട് ഗവണണ്മെനട്ട് ഹഹൈ സ്കൂളറിണലെ LITTLE  

KITES യൂണറിററിണന ഉതേട്ട്ഘപ്പോടനനം 27 /06 /2018 നു ബഹുമപ്പോനണപട വപ്പോർഡട്ട് ണമമ്പർ 
ശശ്രീമതേറി അജറിതേ പസപ്പോമൻ നറിർവഹൈറിച്ചു .P T A  പ്രസറിഡനട്ട് ശറി T P  സുഭപ്പോഷറിണന 
അധധ്യക്ഷതേയറിൽ പചേർന്ന പയപ്പോഗതറിൽ ണഹൈഡറിസ്ട്രസട്ട് ശശ്രീമതേറി ജറിജറിനറിസ ടശ്രീച്ചർ 
സസപ്പോഗതേനം ണചേയട്ട് ത.സപ്പോമൂഹൈറിക സുരക്ഷയുള്ള ഐ ടറി പകഡറ്റുകകണള  വപ്പോർണതടുകപ്പോൻ  
LITTLE  KITES  പപ്രപ്പോഗപ്പോമറിനട്ട് കഴറിയണട എന്നട്ട് പ്രസനംഗതറിൽ വപ്പോർഡട്ട് ണമമ്പർ 
ആശനംസറിച്ചു .ഐ ടറി പഠനനം കൂടുതേൽ ലെളറിതേവനം അപതേപ്പോണടപ്പോപനം അനപ്പോയപ്പോസവനം ആവപ്പോൻ
LITTLE  KITES  കുടറികണള പ്രപ്പോപ്തരപ്പോക്കുനം എന്നട്ട് ണഹൈഡറിസ്ട്രസട്ട് അഭറിപ്രപ്പോയണപട്ടു .KITE

MASTER  ആയ  ശശ്രീകപ്പോനട്ട് പറി ആർ പദ്ധതേറി വറിശദശ്രീകരറിച്ചു .സശ്രീനറിയർ അസറിസ്റ്റനട്ട് 
ശശ്രീമതേറി ബറിന.വറി ,S  R G കൺവശ്രീനർ ശറി  ബറിജു പതേപ്പോമസട്ട് എന്നറിവർ സനംസപ്പോരറിച്ചു 
.KITE MISTRESS ആയ ശശ്രീമതേറി സറിതേ ണജ ബറി പയപ്പോഗതറിനു നനറി പറഞ്ഞു .

                        കഘാസുകൾ

അകപ്പോദമറിക പഠന സമയനം ഒട്ടുനം നഷ്ടണപടുതപ്പോണതേ കുടറികൾകട്ട് ഏണറ ആകർഷകമുള്ള 
കമ്പമ്പ്യൂടർ പഠനനം ആണട്ട് KITE വറിഭപ്പോവനനം ണചേയുന്നതേട്ട് .എലപ്പോ ബുധനപ്പോഴ്ചകളറിലനം  
രപ്പോവറിണലെ 8 .30 മുതേൽ 9 .30 വണര ആണട്ട് കപ്പോസുകൾ നടതറിയറിരുന്നതേട്ട് .കുടറികളുണട 
കൃതേധ്യമപ്പോയ സപ്പോനറിധധ്യനം എലപ്പോ കപ്പോസ്സുകളറിലനം ഉണപ്പോയറിരുന്നു .

                    അധധ്യപ്പോപക പരറിശശ്രീലെനനം 
  ഏപ്രറിൽ മപ്പോസണത  രണ്ടു ദറിവസണത പരറിശശ്രീലെനതറിനട്ട് പശഷനം ജൂൺ 30 നു KITE 

MASTER /MISTRESS ആയ ശശ്രീകപ്പോനട്ട് പറി ആർ ,സറിതേ ണജ ബറി എന്നറിവർകട്ട്



                                                                                                               G H S S THEKKUTHODU

 അനറിപമഷനുമപ്പോയറി ബന്ധണപട ഏകദറിന പരറിശശ്രീലെനനം നടതറിയറിരുന്നു .അതേറിനു 
പശഷനം ണസപട്ട്റനംബർ മപ്പോസതറിൽ രണ്ടു ദറിവസങ്ങളറിലെപ്പോയറി  SCRATCH 

,PROGRAMMING പമഖലെകളറിൽ പരറിശശ്രീലെനനം ലെഭറിച്ചു .തടർന്നട്ട് ഡറിസനംബർ 
മപ്പോസതറിൽ രണ്ടു ദറിവസങ്ങളറിലെപ്പോയറി ഡറിജറിറൽ കധ്യപ്പോമറ പരറിശശ്രീലെനനം ലെഭറിച്ചു .ഇതേട്ട് 
വളണര ഫലെപ്രദനം ആയറിരുന്നു .സ്കൂളറിണലെ മറികവപ്പോർന്ന പരറിപപ്പോടറികണള ജനങ്ങളറിപലെകട്ട് 
എങ്ങണന എതറികപ്പോനം എന്നട്ട് മനസറിലെപ്പോകപ്പോൻ കഴറിഞ്ഞു .തടർന്നട്ട് 2019 ജനുവരറി 
മപ്പോസതറിൽ രണ്ടു ദറിവസങ്ങളറിലെപ്പോയറി പറപ്പോപബപ്പോടറികട്ട് ,റപ്പോസട്ട്ണബററി ഹപ തടങ്ങറിയ 
പമഖലെകളറിൽ പരറിശശ്രീലെനനം ലെഭറിച്ചു .

                    കകഘാമ്പുകൾ
 LITTLE  KITES ആഭറിമുഖധ്യതറിൽ കുടറികൾകപ്പോയുള്ള പ്രഥമ  ഏകദറിന കധ്യപ്പോമ്പട്ട് 15 /

08 /2018  നു സ്കൂളറിൽ വച്ചട്ട് നടന്നു .സ്കൂൾ പ്രറിൻസറിപൽ ശശ്രീമതേറി ജറിജറിനറിസ ടശ്രീച്ചർ 
ഉതേട്ട്ഘപ്പോടനനം ണചേയട്ട് ത .P T A  പ്രസറിഡനട്ട് ശറി സുഭപ്പോഷറിണന അധധ്യക്ഷതേയറിൽ പചേർന്ന 
പയപ്പോഗതറിൽ ശറി  ബറിജു പതേപ്പോമസട്ട് ,ശശ്രീമതേറി ബറിന വറി എന്നറിവർ സനംസപ്പോരറിച്ചു .KITE 

MASTER /MISTRES  ആയ  ശശ്രീമതേറി സറിതേ ണജ ബറി, ശറി ശശ്രീകപ്പോനട്ട് പറി ആർ 
തടങ്ങറിയവർ കപ്പോസ്സുകൾകട്ട് പനതൃതേസനം നൽകറി .ഓപൺപഷപ്പോടട്ട് വശ്രീഡറിപയപ്പോ എഡറിറർ
,ഓഡപ്പോസറിററി ,തടങ്ങറിയവ ആയറിരുന്നു പരറിശശ്രീലെന കപ്പോസുകൾ .
                                                   ആദധ്യ സ്കൂൾ കധ്യപ്പോമ്പറിനട്ട് പശഷനം  LITTLE  KITES 

അനംഗങ്ങളപ്പോയ ശശ്രീനപ്പോഥട്ട് ,ആകപ്പോശട്ട് .പൂജ ,നനന ,ആരതേറി ,അതലെധ്യ ,എന്നറിവർ അമൃതേ 
സ്കൂളറിൽ വച്ചട്ട് നടന്ന ദസറിദറിന പരറിശശ്രീലെന കധ്യപ്പോമ്പറിൽ പണങ്കെടുത്തു .അനറിപമഷൻ
,പപ്രപ്പോഗപ്പോമറിങട്ട് തടങ്ങറിയ പമഖലെകളറിൽ ആയറിരുന്നു പരറിശശ്രീലെനനം .ഡറിസനംബർ 
മപ്പോസതറിൽ പൂജ ,അതലെധ്യ തടങ്ങറിയ കുടറികൾ ദസറിദറിന ഡറിജറിറൽ കധ്യപ്പോമറ പരറിശശ്രീലെന 
കധ്യപ്പോമ്പറിലനം പണങ്കെടുത്തു .

                 പ്രവർത്തനങ്ങൾ

                          LITTLE KITES  യൂണറിറട്ട് അനംഗങ്ങളുണട പനതൃതേസതറിൽ 8 ,9 ,10 
ഹഹൈണടകട്ട് കപ്പോസട്ട് മുററികളറിണലെ ണപ്രപ്പോജക്ടർ പ്രവർതറിപറിക്കുന്ന രശ്രീതേറിയറിൽ എലപ്പോ 
കുടറികൾക്കുനം പരറിശശ്രീലെനനം നൽകറി .അതപപപ്പോണലെ  5 ,6 ,7  കപ്പോസ്സുകളറിണലെ കുടറികൾകട്ട് 
ഉച്ച ഭക്ഷണ ഇടപവളകളറിലനം ഒഴറിവ സമയങ്ങളറിലനം കമ്പമ്പ്യൂടർ പരറിശശ്രീലെനനം നൽകറി 
വരുന്നു .വരുനം വർഷങ്ങളറിൽ PLUS  ONE  അഡറിഷൻ സമയത്തു ണഹൈൽപട്ട് ഹലെനുനം
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 അതപപപ്പോണലെ സ്കൂളറിണലെ കുടറികൾകട്ട് ഓൺഹലെൻ ആയുള്ള ബറില്ലുകളുനം മറ്റുനം അടച്ചു 
ണകപ്പോടുകപ്പോനുള്ള ശമങ്ങൾ തടങ്ങപ്പോനുള്ള പദ്ധതേറികൾ ആസൂത്രണനം ണചേയുന്നുണട്ട് .
                    കകഘാഡഡീകരണന
       പ്രഥമ  LITTLE KITES യൂണറിററിണന ചേറിലെ പരറിമറിതേറികൾ ഉണണങ്കെറിലനം ഏണറടുത 
കപ്പോസ്സുകളുനം പ്രവർതനങ്ങളുനം ചേറിടപയപ്പോടു കൂടറി മുപന്നപ്പോട്ടുപപപ്പോകുന്നു .യൂണറിററിണന രണപ്പോമതേട്ട് 
ബപ്പോച്ചറിലള്ള ണസലെക്ഷൻ നടതപ്പോൻ ജനുവരറിയറിൽ തേശ്രീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുണട്ട് .

                                                                              KITE MASTER/MISTRESS 
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                                      മമെൻലലലോ പലോർകക്കിമല Google മെലോനക്കികൻ 
   ഒരു കൂട്ടുമകടട്ട് 

     1995  സസ്റ്റാൻഫഡഡ് സർവകലസ്റ്റാശസ്റ്റാലയയിലല രണ്ടു വയിദദസ്റ്റാർതയികൾ കൂട്ടുകസ്റ്റാരസ്റ്റാവുന്നു .ലസ്റ്റാറയി പപേജജും ലസർജയി 
ബയിനജും  പേയിൽകസ്റ്റാലത്തു ഒരു പേസ്റ്റാടഡ് സസ്വപ്നങ്ങലളെ കകക്കുടയയിൽ ആകയിയ കയിടയിലൻ ലടകഡ് കൂട്ടുലകടഡ് .
   ഗൂഗക്കിങട്ട് തുടങ്ങുന്നു 

     1996 - ആദദലത്തെ ഗൂഗയിൾ രൂപേജും സസ്റ്റാൻഫഡഡ് ലവബയിൽ  google .stanford .edu 

      1997 -google .com  ലഡസ്റ്റാകമൈൻ ആയയി രജയിസർ ലചെയുന്നു 
  ലഡലോപട്ട് ഔടട്ട്സട്ട്

         1999 - ആദദ ഓഫഫീസഡ് യു എസയിലല പേസ്റ്റാപലസ്റ്റാ altoyil .. ലസ്റ്റാറയിയുജും ലസർജയിയുജും സസ്റ്റാൻലഫഡയിലല പേഠനജും 
അവസസ്റ്റാനയിപയിക്കുന്നു 
      2000 -ഒന്നരപകസ്റ്റാടയിയയിലധയികജും പപേർ ഗൂഗയിളെയിലന്റെ പസർചഡ് പസവനങ്ങൾ ഉപേപയസ്റ്റാഗയിലചന്നഡ് കണകഡ്.കൂടുതൽ
ഭസ്റ്റാഷകളെയിൽ പസവനങ്ങളുമൈസ്റ്റായയി ഗൂഗയിൾ 
        ഡഡഡ്രീം ടഡഡ്രീം 

    2001 - എറയികഡ് ഷയിമൈയിതഡ് ലചെയരഡ്മൈസ്റ്റാനഡ്,ലസ്റ്റാറയി പപേജജും ലസർജയി ബയിനജും ലപ്രെസയിഡന്റുമൈസ്റ്റാർ .പുതയിയഇതയിഹസ്റ്റാസജും 
രചെയികസ്റ്റാൻ ഗൂഗയിളെയിലന്റെ ഡഫീജും ടഫീജും ലറഡയി 
       ഇപത വരഡ്ഷജും തലന്ന ലസർചയിങ്ങയിൽ പുതയിയ മൈസ്റ്റാനങ്ങൾ എഴുതയി പചെർത്തെഡ് ഗൂഗയിൾ ഇപമൈജഡ് പസർചഡ് 
പുറത്തെയിറക്കുന്നു 

       പുതക്കിയ ലസവനങ്ങൾ 

2003 -ഗൂഗക്കിൾ ആഡട്ട് മസൻസട്ട് ലസവനഡ്രീം തുടങ്ങുന്നു 

2004 -സമൂഹ മെലോധധ്യമെ രഡ്രീംഗമത്തെ ആദധ്യമത്തെ സഡ്രീംരഡ്രീംഭഡ്രീം  ഓർകുടട്ട്   പുറത്തെക്കിറങ്ങുന്നു 

2005 -ഗൂഗക്കിൾ മെലോപട്ട് സട്ട് ,ഗൂഗക്കിൾ ഏർതട്ട്,അനലക്കിറക്കികട്ട് സട്ട് പുറത്തെക്കിറങ്ങക്കി 

2006  - you  tube  മന ഗൂഗക്കിൾ ഏമറടുക്കുന്നു 

2008 - ഗൂഗക്കിൾ chrome 

2012 - ഗൂഗക്കിൾ play ,ഗൂഗക്കിൾ ഡഡവട്ട് 

2016 - അലലലോയക്കിലൂമട ആർടക്കിഫക്കിഷധ്യൽ ഇന്റലക്കിജക്കിൻസട്ട് രഡ്രീംഗത്തെട്ട് ശക്തമെലോയ കലോൽമവയട്ട്പ
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കവവികളുടടെ വവിളവിപപ്പേരുകൾ 
 ശകവിയുടടെ കവവി                -ഇടെപശ്ശേരവി  
 ഉജജ്വല ശബബ്ദാഢഢ്യൻ           -ഉള്ളൂർ
 ശബസുന്ദരൻ                   -വള്ളപതബ്ദാൾ
വബ്ദാക്കുകളുടടെ മഹബ്ദാബലവി      - പവി .കുഞവിരബ്ദാമൻ        
                                               നബ്ദായർ 
മബ്ദാതൃതജ്വതവിടന്റെ കവവി         -ബബ്ദാലബ്ദാമണവി 'അമ
ആശയ ഗഗംഭഭീരൻ              -കുമബ്ദാരനബ്ദാശബ്ദാൻ 
 ജനകഭീയ  കവവി               -കുഞ്ചൻ നമഢ്യബ്ദാർ 
 ഭബ്ദാഷയുടടെ പവിതബ്ദാവവ്           -എഴുതച്ഛൻ
പബപ്പൂർ സുൽതബ്ദാൻ         -വവകഗം മുഹമദവ് 

ബഷഭീർ 
 പകരള പബ്ദാണവിനവി            -എ ആർ  രബ്ദാജരബ്ദാജ വർമ 
പകരള ടഹമവിങവ് പവ          -M .T വബ്ദാസുപദവൻ നബ്ദായർ
പകരള പമബ്ദാപ്പേസബ്ദാങവ്         -തകഴവി   
 പകരളഗം ഇബവ് സൺ         - N .കൃഷ്ണപവിള്ള  
 പകരള തുളസവിദബ്ദാസവ്          -ടവണവിക്കുളഗം പഗബ്ദാപബ്ദാല 

കുറുപ്പേവ് 
                                                 SHILPA M S 
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                         പഴടഞ്ചബ്ദാല്ലുകൾ                          

● അടെവി ടതറവിയബ്ദാൽ ആനയുഗം വഭീഴുഗം 
●  അടെവിയവിൽ ഉള്ള അഞ്ചബ്ദാറവ് വറവിനവ്    

അഞ്ചറവിടെങഴവി ടവള്ളഗം കുടെവിക്കുക 
●  അടുതബ്ദാൽ നകവിടകബ്ദാല്ലുഗം അകനബ്ദാൽ 

ടവടവിടകബ്ദാല്ലുഗം
●  അടുപ്പേവിടല്ലെ തഭീയുഗം പപബ്ദായവി വബ്ദായവിടല തവവിടുഗം 

പപബ്ദായവി
●   അടക്കു ടപബ്ദാടകുളഗം 
●   അടടയ പവിടെവിച്ചു ടമതയവിൽ കവിടെത്തുക 
●   അണൻ കുഞവിടന മരഗംപകറഗം      

പഠവിപ്പേവികപണബ്ദാ  
● അപ്പേഗം തവിനബ്ദാൽ പപബ്ദാടര കുഴവി എണപണബ്ദാ?

●   അനബലഗം പബ്ദാണബലഗം
● അനവിവവിരുന്നു കുഞവിനവ്  പകടെവ്  
● അധവികമബ്ദായബ്ദാൽ അമൃതുഗം വവിഷഗം
● അനഗം ടചെനബ്ദാപല കവിനബ്ദാരഗം പബ്ദാടു
● അമകവ് പബ്ദാണപവദന മകൾകവ് വഭീണ വബ്ദായന

                                            AMRUTHA ANEESH
●                                                          14                           CLASS VI



                                                                                                                GHSS THEKKUTHODU

                                               MY LOVING MOTHER
  

                                                 Mother is a precious jewel

                                                 O, mother i love you

                                                 True love and caring me

                                                 Having a heart of gold inside 

                                                 Everyday my god is my mother 

                                                 Re pay it i love my mother

                                                                                        Ganga S Nair

                                                                                       Standard VII
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                                  ഭൂമമി എന്ന ജജീവഗ്രഹഹം 

                                  ഭൂമമി എന്ന ജജീവ ഗ്രഹഹം
                                   ജജീവനുള്ള ഏക ഗ്രഹഹം 
                                             നനാലുപനാടഹം ജലമനാണണ
                                             നനാലുവശതഹം ജലമനാണണ
                                  മനുഷഷ്യരുളള്ളനാരു ഏക ഗ്രഹഹം 
                                  ഭൂമമി എന്ന ജജീവഗ്രഹഹം 
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                                  കട്ടുറുമമിനന്റെ കനാതുകുത

                                              17

കട്ടുറുമമ്പിനന്റെ കകാതുകുതമ്പിന
കകാടമ്പിനലെനനകാരു മമേളകാങഎം 
നകാട്ടുകകാർ വന്നു വവീട്ടുകകാർ വന്നു
മകടവനരകാനക്കെ വമ്പിരുന്നു വന്നു 
അരമ്പിയുമേകായമ്പി ചുനണ്ടെലെമ്പി വന്നു 
വമ്പിറകുമേകായമ്പിടകാനയുഎം വന്നു 
നവചച്ച് വമ്പിളമകാൻ ഈചയുഎം വന്നു 
മവവച്ച് മനകാക്കെകാൻ പൂചയുഎം വന്നു 
              പരമ്പിപച്ച് വച്ചു പകായസഎം വച്ചു 
              പചടമ്പി കമ്പിചടമ്പിനയലകാഎം വച്ചു 
                 

                                    ഊർമേമ്പിള പമ്പി 
                                     കകാസച്ച് V 
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കനാലഘട്ടങ്ങൾ മനാറുന

                                  
                                          സുന്ദരമനായ ഗ്രനാമഹം മരങ്ങളഹം പുല്ലുകളഹം 
പകമികളനടെ പനാട്ടുകളഹം അധധനാനമിക്കുന്ന ആളകൾ നവയമിലതണ 
വമിയർനതനാലമിച്ചു  നമിനഹം പണമി എടക്കുന്ന കർഷകർ .തനന്റെ സസൈകമിളമിൽ 
നനാടെണ ചുറ്റുന്ന കുട്ടമികൾ ഇനതലഹം ആയമിരുന പണ്ടനത ഗ്രനാമഹം .എന്നനാൽ 
പമിന്നജീടെണ പട്ടണങ്ങൾ ആയമി മനാറമി .ഗ്രനാമതമിൽ നമിനഹം പട്ടണതമിളലക്കു 
കുട്ടമികനള വമിട്ടു പഠമിപമിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമനാർ പമിന്നജീടെണ ആളകൾകണ 
വമിദഷ്യനാഭഷ്യനാസൈഹം കമിട്ടമി അതുവഴമി ആളകൾ വനാഹനങ്ങളഹം പുതമിയ പുതമിയ 
നയന്ത്രങ്ങളഹം നമിലവമിൽ നകനാണ്ടുവന .അങ്ങനന ഗ്രനാമങ്ങൾ പതമിനയ 
പതമിനയ ഇലനാതനായമി അങ്ങനന കർഷകർ കുറഞ്ഞു വന അതുവഴമി വനങ്ങൾ
നശമിച്ചു .പമിന്നജീടെണ അയനാൾ സൈഹംസൈഥനാനങ്ങളമിൽ നമിനഹം വമിഷഹം നമിറഞ്ഞ 
സൈനാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതമി നചെയ്തു അങ്ങനന ആളകൾകണ ളരനാഗങ്ങൾ 
പമിടെമിനപട്ടു .വമിഷഹം നമിറഞ്ഞ ആഹനാരങ്ങൾ മനാതഹം ആയമി .അതുവഴുതമി 
ളരനാഗങ്ങനള നമിയന്ത്രമികനാൻ കഴമിഞ്ഞമില അങ്ങനന ആളകൾ മടെമിയനനാരനായമി 
മനാറമി.

                                          തനന്റെ അയൽവജീട്ടമിൽ ആനരന്നറമിയനാൻ 
ളപനാലുഹം മനസൈമില പണ്ടുകനാലനത കനാൽനടെ ആയമിരുന ആശ്രയഹം .  
അതുവഴമി മറ്റുനനാട്ടമിനല വനാർതകൾ മറ്റുള്ള നനാട്ടമിളലക്കു പരന.കനാരണഹം 
രനാതമിയമിൽ നടെന നചെല്ലുന്നതു എവമിനടെ അവമിനടെ കമിടെക്കുഹം.അന്നണ അവരുനടെ 
വമിളശഷങ്ങൾ പറയഹം .തമിരമിച്ചുഹം അങ്ങനന തനന്ന.അങ്ങനന ആ വജീടകൾ 
തമ്മമിൽ ബന്ധങ്ങൾ സനാപമിക്കുഹം.എന്നനാൽ അങ്ങനന ഇളപനാൾ നമനാസബൽ 
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വഴമി ആണണ മമിക വമിവനാഹവഹം ഉറപമിക്കുന്നതണ.ഒരനാൾകണ ഒരു കനാരഷ്യഹം 
ആളരനാനടെങമിലുഹം പറയണനമങമിൽ അളപനാൾ തനന്ന അറമിയമികനാൻ 
കഴമിയന.എന്നനാൽ പണ്ടണ അങ്ങനന അല.ഇനന്നനാരു കതണ അയചനാൽ രണ്ടു
മൂന്നണ ദമിവസൈഹം എടക്കുഹം ആ കതണ നനാട്ടമിൽ എതനാൻ.അതുളപനാനല ഇളപനാൾ 
പട്ടണങ്ങളമിലുഹം ഗ്രനാമങ്ങളമിലുഹം മനാലമിനഷ്യഹം നകനാണ്ടണ 
നമിറഞ്ഞമിരമിക്കുകയനാണണ.പ്രകൃതമി ളപനാലുഹം ഈ തലമുറനയ 
ശപമിചമിരമിക്കുകയനാണണ.അതമിനു ഏറ്റവഹം വലമിയ ഉദനാഹരണഹം ആണണ ഓഗസണ 
15 ഇൽ നടെന്ന മഹനാ പ്രളയഹം.എന്നനാൽ ഒന്നമിൽ നമ്മൾ ഇനഷ്യകനാർ 
അഭമിമനാനമികണഹം 

                              
   എതനാപതമിലുഹം തനന്റെ ജജീവളനകനാൾ മറ്റു ജജീവനണ വമില നകനാടക്കുന
.പ്രളയതമിൽ രകമിക്കുന്ന ആളകളമിൽ കൂടതലുഹം മറ്റു സൈഹംസനാനതമിൽ 
നമിനഹം വന്നവരനാണണ. നമ്മുനടെ പ്രകൃതമിനയ  സുന്ദര പ്രകൃതമിയനായമി വരുഹം 
തലമുറകണ തമിരമിച്ചു നകനാടകണഹം  അതനാവണഹം നമ്മുനടെ ലകഷ്യഹം
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                                                              എനന്റെ ഉമ്മ 

                         പതമനാസൈഹം വയറ്റമിൽ ചുമന്നണ വളനര ബുദമിമുട്ടു അനുഭവമിച്ചു 
നനമ്മ പ്രസൈവമിചവർ ആണണ നമ്മുനടെ ഉമ്മമനാർ.ഉമ്മ  കുഞ്ഞമിനന്റെ സക 
വളരുനളണ്ടനാ കനാലണ വളരുനളണ്ടനാഎന്നണ ളനനാക്കുഹം.മകളനടെ എലനാ 
ആഗ്രഹങ്ങളഹം നമിറളവറ്റമിനകനാടക്കുന.മകനള നല വമിദഷ്യനാലയങ്ങളമിൽ വമിട്ടു 
പഠമിപമിക്കുന.മകൾക്കു മരുന്നണ ,വസഹം  ,ആഹനാരഹം , തുടെങ്ങമിയവ 
വനാങ്ങമിനകനാടക്കുന.ബനാപ ഇലനാത മകനള ഉമ്മമനാർ വളനര കഷ്ടപനാടഹം 
ബുദമിമുട്ടുഹം അനുഭവമിചനാണണ വളർതന്നതണ.ഉമ്മ ഒരു ബുദമിമുട്ടു ളപനാലുഹം മകനള
അറമിയമിക്കുന്നമില.ഉമ്മ അനഷ്യനനാടകളമിൽ ളപനായനാണണ മകനള 
വളർതന്നതണ.ആനരങമിലുഹം മകനള എനനങമിലുഹം പറഞ്ഞനാൽ ഉമ്മ 
സൈഹമിക്കുന്നമില.മകൾ ഒരനാപതമിലുഹം നചെന്നണ ചെനാടെനാനത ഉമ്മ 
ശ്രദമിക്കുന.മകൾ എനനങമിലുഹം ആപതമിൽ നചെന്നണ ചെനാടെമിളയനാ എന്നണ 
അവരുനടെ സൈഹംസൈനാരതമിൽ നമിനഹം ഉമ്മകണ മനസൈമിലനാകുന.ഉമ്മ മകനള 
വളർതമി വലുതനാകമി സൈധനഹം കനാലമിൽ നമിലനാൻ പ്രനാപ്തർ ആക്കുന
.അനനാഥനാലയങ്ങളമിലുഹം വൃദസൈദനങ്ങളമിലുഹം നകനാണ്ടുളപനായമി 
വമിടന.വനങ്ങളമിളലക്കുഹം നതരുവകളമിളലക്കുഹം വലമിനചറമിയന നമ്മുനടെ 
അമ്മമനാനര .ചെമിലർ ഉമ്മമനാളര വജീട്ടുളജനാലമികനാർ ആക്കുന .വജീട്ടമിൽ 
അതമിഥമികൾ വരുളമനാൾ ഉമ്മനയ അവരുനടെ മുന്നമിൽ നമിർതമി 
അപമനാനമിക്കുന.അവർ വമിഷമഹം സൈഹമികനാൻ പറ്റനാനത വജീട്ടമിൽ നമിനഹം 
ഇറങ്ങുന .അവർ ഓർക്കുന്നമില അവർക്കു നനാനള ഈ ഗതമി വരുനമന്നണ.

        “ മകൾ ഓർക്കുന്നമില ഉമ്മനാനടെ കനാലടെമി പനാടെമിൽആണണ സൈധർഗഹം "
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  നനയനടെ തമിരമിചറമിവണ 

ഒരു മളനനാഹരമനായ കനാടെണ.അവമിനടെ കുളറ മുയലുകൾ ഉണ്ടനായമിരുന.മറ്റുള്ള 
മൃഗങ്ങൾക്കു മുയലുകനള ഇഷ്ടഹം അലനായമിരുന.കനാരണഹം ഏറ്റവഹം നചെറമിയ 
മൃഗഹം ആയതുനകനാണ്ടണ.അവനയനകനാണ്ടണ ഒരു പ്രളയനാജനവഹം ഇനലന മറ്റുള്ള 
മൃഗങ്ങൾ കളമിയനാകമി.ഇതണ ളകൾക്കുളമനാൾ മുയലുകൾ 
സൈങടെനപടമനായമിരുന.അവനര മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ കൂട്ടതമിൽ കൂട്ടുക 
ഇലനായമിരുന.എന്നനാൽ ഒരമികൽ ഇരളതടെമി ളപനായ മുയലുകൾ ഒരു കരചമിൽ 
ളകട്ടു.അതണ ആ കനാടെമിനന്റെ രനാജനാവനായ സൈമിഹംഹതമിളന്റെതനായമിരുന.മുയലുകൾ 
കരചമിൽ ളകട്ട ഭനാഗളതകണ ഓടെമിനചന.രനാജനാവനായ സൈമിഹംഹഹം ഒരു കുഴമിയമിൽ 
വജീണതണ ആയമിരുന.ഓടെമി വന്ന മുയലുകളളനാടെണ "എനന്ന ഒന്നണ രകമിക്കൂ 
"എന്നണ സൈമിഹംഹഹം പറഞ്ഞു.മുയലുകൾ ഒനഹം ളനനാകനാനത അവർ ഒരുമമിച്ചു 
സൈമിഹംഹനത രകമിച്ചു.സൈമിഹംഹഹം നന്ദമി പറഞ്ഞു.പമിളറ്റ ദമിവസൈഹം,കനാടെമിനന്റെ 
രനാജനാവനായ സൈമിഹംഹഹം ളയനാഗഹം ളചെർന.മുയലുകളനടെ പ്രവർതമി പറഞ്ഞു 
ആദരമിച്ചു .സൈമിഹംഹഹം മറ്റുള്ളവളരനാടെനായമി ഇങ്ങനന പറഞ്ഞു ;ആരുമമിലനാനത 
ഞനാൻ ഒരു അപകടെതമിൽ നപട്ടളപനാൾ ഈ മുയലുകൾ മനാതളമ 
രകമികനാൻ ഉള്ളനായമിരുന.നമ്മൾ ആരുഹം തനന്ന ഇനമി മറ്റുള്ളവരുനടെ വലമിപ 
നചെറുപഹം ളനനാകമി അവനര ളവദനമിപമികരുതണ.അവരമിനല കുറവകൾ കണ്ടു 
പരമിഹസൈമികനാനത അവരമിനല നന തമിരമിചറമിയണഹം . ഈ ളലനാകതമിനല 
മൃഗങ്ങനളയഹം മനുഷഷ്യനരയഹം എലനാഹം സദവഹം സൃഷ്ടമിചമിരമിക്കുന്നതണ 
മറ്റുള്ളവർക്കുഹം ഭൂമമിക്കുഹം നന നചെയനാൻ ആണണ 

                                   "നമ്മുനടെ സൈമൂഹതമിൽ വലമിപ നചെറുപതമിനനാണണ 
പ്രനാധനാനഷ്യഹം നൽകുന്നതണ അതമിൽ തമിന കനാണനാളന ശ്രമമിക്കുനള.നന 
തമിരമിചറമിയന്നമില "
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അച്ഛനുഹം മകനുഹം 
                       
                             ഒരമിടെത  ഒരു  വജീട്ടമിനല  കുട്ടമി
ടെട്യുഷനണളപനാകുകയനായമിരുന.അളപനാൾ ആ കുട്ടമിളയനാടെണ അസൂയ ഉള്ള ഒരു കുട്ടമി
അവൻ  മമിടെനായമി  തമിനന്നതണകണ്ടു  .അവനണ  ആ  കുട്ടമിയനടെ  നവടപണ
അറമിയനാമനായമിരുന.  അവൻ  ഉടെൻ  തനന്ന  ആ  കുട്ടമിയനടെ  വജീട്ടമിൽ  നചെന്നണ
പറഞ്ഞു കുനറ സൈമയഹം കഴമിഞ്ഞു ആ കുട്ടമി  തമിരമിച്ചു വജീട്ടമിൽ വന  .അവനന
അച്ഛൻ അടെമിച്ചു അവൻ ളചെനാദമിച്ചു എനമിനനാ അച്ഛനാ എനന്ന  അടെമിചതണ.നന
കടെയമിൽ  നമിനഹം  മമിടെനായമി  വനാങ്ങമിച്ചു  തമിന്നതണ  എനമിനനാ  ?അച്ഛനാ  അനതനന്റെ
കൂട്ടുകനാരൻ  വനാങ്ങമിച്ചു  തന്നതനാ.ഞനാൻ  ഇവമിടന്നണസപസൈ
നകനാണ്ടുളപനായമില.ഇതണ ളകട്ടളപനാൾ മകനന തലമിയളതനാർതഅച്ഛനണ വമിഷമഹം
ആയമി 

ഗുണപനാഠഹം :കനാരഷ്യഹം അറമിയനാനത നമ്മൾ ആനരയഹം ഒനഹം നചെയരുതണ 
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                                    സൈസൗഹൃദഹം 

                                     ഒരു സുന്ദരമനായ ഗ്രനാമഹം .മലകളഹം ആറുകളഹം
അരുവമികളഹം  നവള്ളചനാട്ടവഹം  വയലുകളഹം  നമിറഞ്ഞ  ഒരു  ശനാനസുന്ദരമനായ
ഒരു ഗ്രനാമഹം  .മലമുകളമിൽ സൂരഷ്യൻ ഉദമിച്ചു നമിൽകുളമനാൾ ആണണ ആ ഗ്രനാമഹം
ശരമിക്കുഹം  കനാണനാൻ  ഭഹംഗമി  .ആ ഗ്രനാമതമിൽ  നചെല്ലുളമനാളളക്കുഹം  ശുദവനായ
ശധസൈമികനാഹം  .മനസൈമിനണ  കുളമിളരകുന്ന ഇളഹം കനാറ്റണ.നചെവമികൾ ആകർഷമിക്കുന്ന
നവള്ളചനാട്ടതമിനന്റെ ശബഹം കണമിനന കുളമിരണമിയമിക്കുന്ന മളനനാഹരമനായ കനാഴ
.ആ ഗ്രനാമതമിനല വയളലനാരങ്ങളമിലൂനടെ നനാലു കുട്ടമികൾ നടെന കളമിച്ചു രസൈമിച്ചു
ളപനാകുന  .അവർ  നനാലുഹം  ഉറ്റ  സുഹൃതകൾ  ആണണ  .ശരമിക്കുഹം  അവർ
ഒരമ്മനപറ്റ മകനള ളപനാനല ആണണ കഴമിഞ്ഞതണ  .പഠന പ്രവർതനങ്ങളമിൽ
അവർ  തമികച്ചുഹം  മമിടകരനായമിരുന.ഒന്നമിനനനാന  നമചമനായമി  അവർ
പഠമിചമിരുന.അച്ചു  ,മുതണ  .നപനാന  ,അപ്പു  ,എന്നമിങ്ങനന  ആയമിരുന
അവരുനടെ ളപരണ .
  ഒരു ഞനായറനാഴ ദമിവസൈഹം 
                  അച്ചുവഹം അപ്പുവഹം മുതഹം  നപനാനവമിനന്റെ വജീട്ടമിൽ ളപനായമി .അച്ചു
നപനാനവമിളനനാടെണ  ളചെനാദമിച്ചു  'അമ്മ എവമിനടെ എന്നണ  !അവൾ പറഞ്ഞു  'അമ്മ
പഞനായതമിൽ  ളപനായമി  എന്നണ  .നപനാന  കൂട്ടുകനാർക്കു  കനാപമി  നകനാടത
.പമിന്നജീടെണ നനാലു ളപരുഹം കൂടെമികളമിയനാൻ ളപനായമി .അവർക്കു വഴമിളയനാരതനമിനഹം
ഒരു  നമനാസബൽ  ളഫനാൺ  കമിട്ടമി  .അവർ  അനതടത   അപ്പു  പറഞ്ഞു
അനതടകണ്ട   ആ ളഫനാൺ  അടത  ളപനാലജീസൈണ  ളസഷനമിൽ  ഏലമികനാഹം
എന്നണ  മുതഹം  അപ്പുവഹം  പറഞ്ഞു  .എന്നനാൽ  അച്ചുവഹം  നപനാനവഹം  പറഞ്ഞു
ളവണ്ട  ഇതണ  നമ്മുകണ  എടകനാഹം  .അച്ചു  നമിർബന്ധഹം  പമിടെമിച്ചു  .മറ്റുള്ളവർ
അവസൈനാനഹം അതമിനു വഴങ്ങമി .
                              അച്ചുവമിനണ ഇവനര കൂടെനാനത മനറ്റനാരു സുഹൃതഹം
ഉണ്ടനായമിരുന .ഒരു പതമിനനാറു വയസു പ്രനായഹം വരുന്ന കുട്ടമി  .അവനന്റെ ളപരണ
ഉണമി  എന്നനായമിരുന  .ഉണമി  ഒരു ചെജീതകുട്ടമി  ആയമിരുന  .അച്ചുവമിനണ  അതണ
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അറമിയമിലനായമിരുന എന്നനാൽ മറ്റുള്ളവർകണ നന്നനായമി അറമിയനാഹം അവൻ ചെജീത
കുട്ടമി ആനണന്നണ .അച്ചു ഇടെയമിടെയണ ഉണമിയനടെ വജീട്ടമിൽ ളപനാകുമനായമിരുന .

ഒരു ദമിവസൈഹം അച്ചുവമിനന്റെ അമ്മയനടെ കണമിൽ ഇതണ കണ്ടു  .അവനന്റെ  'അമ്മ
അതണ  മറ്റു  കുട്ടമികളളനാടെണ  പറഞ്ഞു  .ആ  കുട്ടമികൾ   അവളനനാട  പലതവണ
പറഞ്ഞു എന്നമിട്ടുഹം  അവൻ ളകട്ടമില  .അച്ചു പതമിനയ പതമിനയ പഠനതമിൽ
പമിന്നമിലനായമി  .ഒരു  കളമികളമിലുഹം  ഏർനപടെനാനത  ആയമി  .ഒരു  ദമിവസൈഹം  അച്ചു
സ്കൂളമിനല  അസൈഹംബമിയമിൽ  തലകറങ്ങമി  വജീണു  .അവൻ  തമികച്ചുഹം
അളബനാധനാവസയമിൽ  ആയമി  .അവനന  ളവഗഹം  ആശുപതമിയമിൽ
നകനാണ്ടുളപനായമി  .നപനാനവഹം മുതഹം അപ്പുവഹം ഒരു പനാടെണ  കരഞ്ഞു  .ളഡനാക്ടർ
അവനന്റെ  അമ്മനയ  വമിളമിപമിച്ചു  .അവനണഇങ്ങനന  വരനാനുള്ള  കനാരണഹം
മയക്കുമരുന്നമിനന്റെ നമിരനരമനായ ഉപളയനാഗഹം ആണണ എന്നണ ളഡനാക്ടർ പറഞ്ഞു
                           
                                                     ഉണമിനയ ളപനാലജീസൈണ പമിടെമിച വമിവരഹം
അച്ചു  അറമിഞ്ഞമില  .അച്ചു  ലഹരമി  വസ്തുവമിനനായമി  അവമിനടെ  ളപനായളപനാൾ
ഉണമിനയ കണ്ടമില .ഒരു ദമിവസൈഹം മയക്കുമരുന്നണ കമിട്ടനാതമിരുന്നതമിലനാണണ അവനണ
ഈ അവസ വന്നതണ  എന്നണ  ക്രളമണ അവർക്കു മനസൈമിലനായമി  .അച്ചുവമിനണ
ളഭദഹം  ആയമി  അവൻ  പൂർവ  സമിതമിയമിളലകണ  വന  .കുറച്ചു  ദമിവസൈഹം
എലനാവരുഹം വലനാനത ദുഖതമിലനായമിരുന 
                                    പമിന്നജീടെണ അച്ചുവമിനണ പഠനതമിൽ ശ്രദ നചെലുതനാൻ
കഴമിഞ്ഞു   .ഏവർക്കുഹം  നമിലച്ചുളപനായ  സൈളനനാഷവഹം  ഒരു  കുടഹംബതമിനന്റെ
സൈമനാധനാനവഹം തമിരമിനക വന  .നനാലു കുട്ടമികളഹം സൈളനനാഷളതനാനടെ ചെമിരമിച്ചു
കളമിച്ചു അവരുനടെ സൈസൗഹൃദഹം മറ്റുള്ളവർകണ മനാതൃക ആയമി 
  
                           "ചെങ്ങനാതമി നന്നനായനാൽ കണനാടെമി ളവണ്ട "

ATHULYA ULLAS

CLASS IX
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കകാർഷഷിക കലണ്ടർ 
നനെലല  ഏപപ്രിൽ -നമെയല 
ചചീര   എലല്ലാ കല്ലാലതത

  നവെണ   നഫെബ്രുവെരപ്രി -മെല്ലാർചല 

 പല്ലാവെൽ   ജനുവെരപ്രി -നഫെബ്രുവെരപ്രി   
പടവെലത  ജനുവെരപ്രി -നഫെബ്രുവെരപ്രി 

  നവെള്ളരപ്രി ജനുവെരപ്രി -നഫെബ്രുവെരപ്രി 

  മെത്തൻ ജനുവെരപ്രി -നഫെബ്രുവെരപ്രി 
കുമ്പളത ജനുവെരപ്രി -നഫെബ്രുവെരപ്രി 

  വെഴുതനെ നമെയല -ജൂൺ    
തകല്ലാളപ്രി   ഒകകല്ലാബർ-നെവെതബർ

  പചമുളകല  നമെയല -ജൂൺ 

  പയർ നമെയല -ജൂൺ 
കചനെ   നഫെബ്രുവെരപ്രി -മെല്ലാർചല 
കചമ്പല നമെയല -ജൂൺ 

കല്ലാചപ്രിൽ മെല്ലാർചല -ഏപപ്രിൽ  
മെരചചീനെപ്രി   ഏപപ്രിൽ -നമെയല 

                   Surya dev K S

                                        CLASS VI
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                                    സസ്കൂളുകളളിൽമുട്ടവളിപ്ലവവം
 
                                         

                                   സവംസസ്ഥാനതത്തെസസ്കൂളുകളളിൽമുട്ട
വളിപ്ലവവംനടക്കുകയസ്ഥാണസ്.പപൗൾട്ടറളിവളികസനകകസ്ഥാർപ്പകറഷൻ
സർകസ്ഥാർഎയസ്ഡഡസ്സ്കൂളുകളളിതലെ6 -9  കസ്ഥാസ്സുകളളിതലെ
കുട്ടളികൾകസ്നൽകളിയമുട്ടകകസ്ഥാഴളികൾസവംസസ്ഥാനതത്തെമുട്ട
കസ്ഥാമവംതതീർക്കുന്നതളിൽകസ്ഥാരര്യമസ്ഥായപങസ്വഹളിച്ചുതുടങളി.2018
നു2 .56  കകസ്ഥാടളിമുട്ടആണസ്ഈസ്കൂൾകകസ്ഥാഴളികൾതന്നതസ്.
2017 നു60 .96 ലെകവംമുട്ടതയഈഇനത്തെളിൽ
ലെഭളിചളിരുന്നുള്ളു
                                                      രണസ്ഥായളിരത്തെളി
പതളിതനട്ടളിൽ26266  വളിദര്യസ്ഥാർതളികൾകസ്131330  
കകസ്ഥാഴളികതളനൽകളിയളിരുന്നു.രണസ്ഥായളിരത്തെളിപതളികനഴളിൽ
88774  വളിദര്യസ്ഥാർതളികൾകസ്44370  കകസ്ഥാഴളികതളനൽകളി.
2010 -11  തുടങളിയപദ്ധതളിയളിൽഇതുവതര13 കകസ്ഥാടളിമുട്ട
ഉൽപ്പസ്ഥാദളിപ്പളിച്ചു.ഒരുവളിദര്യസ്ഥാർതളികസ്5 കകസ്ഥാഴളികതളയവം5 
കളികലെസ്ഥാതതീറ്റയവംമരുന്നുവംആണസ്സപൗജനര്യമസ്ഥായളിനൽകുന്നതസ്
.കൂടുതൽവളിദര്യസ്ഥാർതളികൾകസ്കകസ്ഥാഴളിവളർത്തെലെളിനുഅവസരവം
ഒരുകസ്ഥാനുള്ളതയസ്ഥാതറടുപ്പളിൽആണസ്സർകസ്ഥാർ.ഈമുട്ടവളിലെ
നൽകളിവസ്ഥാങളിസ്കൂളളിതലെഉചഭകണത്തെളിനു

വവിദദദ്യാർതവികൾകക്ക് നൽകവിയ കകദ്യാഴവികളവിൽ നവിനന്നും കവിടവിയതക്ക് 13 കകദ്യാടവി മുട 
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ഉപകയസ്ഥാഗളിക്കുകയവംആവസ്ഥാവം. 
         
                                                                        
കകരളത്തെളിനസ്മുട്ടയളിൽസസ്വയവംപരര്യപ്തമസ്ഥാവസ്ഥാൻവർഷവം540  
കകസ്ഥാടളിമുട്ടകവണവംഎന്നസ്ഥാണസ്കണകസ്.കഴളിഞ്ഞവർഷവം
സവംസസ്ഥാനത്തുഉതസ്പസ്ഥാദനവം234 .80  കകസ്ഥാടളിമുട്ടആയളിരുന്നു
.ബസ്ഥാകളിമറ്റുസവംസസ്ഥാനങളളിൽനളിന്നുവംതകസ്ഥാണ്ടുവന്നു
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                                           കുടട്ടികളുടടെ അവകകാശങ്ങൾ 

➢  സസംസകാരതട്ടിനസം ആശയ പ്രകടെനതട്ടിനമുള്ള സസകാതനനസം 
➢
➢ ജജീവനസം വനകട്ടി സസകാതനതട്ടിനമുള്ള  സസംരക്ഷണസം 
➢
➢ അതട്ടിജജീവനതട്ടിനസം പൂർണ വട്ടികകാസതട്ടിനമുള്ള അവകകാശസം 
➢
➢ ബഹുമകാനട്ടിക്കടപ്പെടെകാനസം അസംഗജീകരട്ടിക്കടപ്പെടെകാനമുള്ള അവകകാശസം 
➢
➢ മകാനസട്ടികവസം ലലസംഗട്ടികവമകായ പജീഡനങ്ങളട്ടിലട്ടി നട്ടിന്നുള്ള സസംരക്ഷണസം 
➢
➢ പങകാളട്ടിതതട്ടിനള്ള അവകകാശസം 
➢
➢ ബകാലവവലയട്ടിൽ നട്ടിന്നുള്ള വമകാചനസം 
➢
➢ ലശശവ വട്ടിവകാഹതട്ടിൽ നട്ടിന്നുള്ള സസംരക്ഷണസം 
➢
➢ സസൗജനനവസം നട്ടിർബനട്ടിതവമകായ വട്ടിദനകാഭനകാസ അവകകാശസം 
➢
➢ കളട്ടിക്കകാനസം പഠട്ടിക്കകാനമുള്ള അവകകാശസം 
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                                        RECEIVING THE BEST  PTA  AWARD RECEIVING THE BEST  PTA  AWARD 

പരരിസരിതരി ദരിനനം 
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പ്രളയ ബനോധധിതർകക്ക് ഒരു സഹനോയവം 

ലഹരധി വേധിരുദ്ധ കനോസക്ക് 

മനോതൃഭനോഷ ദധിനനോവഘനോഷവം 
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                     നനന.........
                       

                                           അക്ഷരങ്ങളുടടെ ലലലോകലത്തേകക
 വവിവര സലോലങ്കേതവിക വവിദദ്യയുടടെ സഹലോയലത്തേലോടടെ ഉള്ള   ഈ
 യലോത്രയവിൽ ഞങ്ങടളെ സഹലോയവിച്ച സ്കൂളെവിടല നല്ലവരലോയ 
 അധദ്യലോപകർ അനധദ്യലോപകർ വവിദദ്യലോർതവികൾ കകറകസക യൂണവിറക
 അഅംഗങ്ങൾ എനവിവലരലോടുള്ള നനവി അറവിയവിച്ചു ടകലോള്ളുന.

                                                          By Team
                                 
                                                          LITTLE KITES
                                                          UNIT NO.38081
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