
ചിത്രത്തയ്യൽ
േഡാ. േമരി ആശ ആന്റണി



ചിത്രത്തയ്യൽ
േഡാ. േമരി ആശ ആന്റണി

©2021, Dr.Mary Asha Antony

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used was
traditional script of Rachana, contributed by KH
Hussain, et al. and maintained by Rachana Institute
of Typography. The font used for Latin script was
Linux Libertine developed by Philipp H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Cover: Embroidery work by Dr.Mary Asha Antony.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


എല്ലാ മനുഷ്യരുേടയും ഉള്ളിൽ ജന്മസിദ്ധമായ
കഴിവുകൾ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടു്. ആ കഴിവുകൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു് അവെയ വളർത്തുവാൻ ശ്രമി�
ക്കുന്നവർക്കായി ഒരു േവദി/മാധ്യമം ആവുക�
യാണു് സായാഹ്ന. േഡാ. േമരി ആശ ആന്റ�
ണി തെന്റ േജാലിത്തിരക്കിനിടയിലും സമയം
കെണ്ടത്തി െചയ്തുവരുന്ന എംേബ്രായിെഡറിയു�
െട ഏതാനും ചിത്രങ്ങളാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന
റിലീസിനു് ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

—സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ
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േഡാ. േമരിആശആന്റണി
േഡാ. േമരി ആശ ആന്റണി, ഇന്ത്യൻ കൗൺ�
സിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ചിെന്റ
(ഐ.സി.എ.ആർ.) കീഴിലുള്ള മുംൈബയി�
െല െസൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീ�
സ് എഡ്യൂേക്കഷനിൽ (സി.ഐ.എഫ്.ഇ.)
നിന്നു് ഫിഷ് ആൻഡ് ഫിഷറീസ് സയൻ�

സിൽ പിഎച്ച്.ഡി. െചൈന്ന, െകാച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിെല
െസൻട്രൽ മൈറൻ ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ
(സി.എം.എഫ്.ആർ.ഐ.) ഗേവഷണം നടത്തി. ഇേപ്പാൾ
എസ്. ടി.എം. േഡാക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ൈപ്രവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ
ഭാഷാ എഡിറ്ററായി േജാലി െചയ്യുന്നു. ഭർത്താവു് െകാച്ചിൻ
േപാർട്ട് ട്രസ്റ്റിെല സീനിയർ െഡപ്യൂട്ടി ട്രാഫിക് മാേനജർ മി�
സ്റ്റർ ജിമ്മി േജാർജ്. െകാച്ചിയിൽ താമസിക്കുന്നു. ഒരു പ്രകൃതി
േസ്നഹിെയന്നതിേനാെടാപ്പം സംഗീതം, ചിത്രത്തുന്നൽ, പുഷ്പാ�
ലങ്കാരം എന്നിവയും അഭിരുചിയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന ആറു
മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട ഇരുപതു്
പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം നടത്തുന്നു. ഈ
േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസംഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ
െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെന�
യും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു്
ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ പറ്റിയ
തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവിെട
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/ കാർഡ്
വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം

2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക

3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ

5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം

6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

