
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്ത് 
പ്രസിദ്ധീകരണം

പുസ്തകം 57 ലക്ം 6  സസപ്ംബര് 2017 



'നമ്മുസെ നചാെത്
ശുചിത്വത്ിസറെ പചാതയില്

നചാെിസറെ ശുചിത്വം
നമ്മുസെ കകകളില്'

പകര്ച്ചവ്ചാധികസള 
അകറ്ി നിര്ത്തുക
പരിസര ശുചിത്വ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ത് 
മുനകക എടുക്കുക



3പഞ്മായത്പ് രമാജപ് | ചസപപ്റ്ംബര 2017

പംക്ികള്

കില നയൂസപ്  20
വമാരത്കള് വിദശഷങ്ങള് 27
ഭൂതകണ്ണമാടി 28
വമായിച്ചിരിദകണ് പുസ്തകം 30
ലൂമിയര ആരട്ടപ് 32
എന്പ് വമായനകമാര... 42
കണ്ം കമാതും 42

ചസപപ്റ്ംബര 2017

ദപമാരമാട്ടചകമാടി ജ്വലിക്കുന് പതിദനഴമാം വരഷം
ചക. കൃഷ്ണന്കുട്ടി എം.എല്.എ. 5
ജീവനം -2017
എസപ്. ഹരികിദഷമാര ഐ.എ.എസപ് 9

കണചകടുപ്ിനമായി  ഹരിതവമാരം 
ദ�മാ ടി എന് സീമ 12
പഠിക്കുക പി�ണയ്ക്കുക
അരവിദേമാക്ന്. പി 14
ഉണ്ന്നു ഊട്ടുന്നു - ഉഴവിചന് വമാഴപ് വപ്
പഞ്മായത്പ് നയൂസപ് സര �ീസപ് 17
െമാണകം വിറ്റും ജീവകമാരുണ്യം
സമീര സിദേിഖീ പി. 22
നിളമാതീരചത് ബവജ്മാനിക ചപരുമ
ടി.വി.അ�റഹിമമാന്കുട്ടി 24
പമായം ഗ്മാമപഞ്മായത്പ് കരചനല്കൃഷി: 
എന്. അദശമാകന് 35
പൂരനഗരിയിചല പുലിപ്പൂരം
ആല്ച��പ്.എം.ചക 37
വമാ�ര ഇനി ദനരങ്ങമാടി ദബ്മാകപ് 
എ.ചജ. അലകപ് സപ് ദറമായപ് 39
രണ് കഥകള്
വി. ഷിനിലമാല് 41
സൂര്യന് (കവിത)
ഷീലമാലമാല് 41



4 പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | സെപത്്റംബര് 2017

ഉപദേശക സമിതി

ചെയരമമാന്
ദ�മാ. ചക.ടി. ജലീല്
തദദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ് മന്തി

അംഗങ്ങള്
ടി.ചക. ദജമാസപ് ഐ.എ.എസപ്
പ്ിന്സിപ്ല് ചസക്രട്ടറി, തദദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
ദ�മാ. ചക. അമ്മാടി ഐ.ഐ.എസപ്
�യറക്ടര, ഇന്ഫരദമഷന് & പബ്ികപ് റിദലഷന്സപ് വകുപ്പ്
ചക. തുളസിഭമായപ് പത്മനമാഭന്
പ്സി�ന്പ്, ദകരള ഗ്മാമപഞ്മായത്പ് അദസമാസിദയഷന്
ചക.ആര. അജയന്
ചസക്രട്ടറി, പ്സപ് ക്ലബപ്, തിരുവനന്തപുരം
ജി. ഹരികൃഷ്ണന്
പബ്ിസിറ്ി ഓഫീസര, പഞ്മായത്പ് വകുപ്പ്

കണ് വീനര
പി.ദമരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസപ് 
പഞ്മായത്പ് �യറക്ടര

എ�ിറ്ര
പി.ദമരിക്കുട്ടി ഐ.എ.എസപ് 
Email: directorofpanchayat@gmail.com
Tel: 0471 2323286

അസിസ്റ്റന്പ് എ�ിറ്ര
ജി. ഹരികൃഷ്ണന്
Email: prmdp2015@gmail.com
ദഫമാണ്: 0471 2321280
ചമമാബബല്: 9496047036

കവര �ിബസന് & ദല ഔട്ടപ്
നമാരമായണ ഭട്ടതിരി
പ്ിചന്യപ്�പ് സപ് ദലസര മീ�ിയ

ദമല് വിലമാസം
എ�ിറ്ര, പഞ്മായത്പ് രമാജപ് മമാസിക
പഞ്മായത്പ് �യറകപ് ടദററ്പ്, മയൂസിയം പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം 695033

ദലഖകരുചട അഭിപ്മായം സരകമാരിദന്തമായിരി
കണചമന്ില്ല. അവയുചട പൂരണ്ണമമായ ഉത്രവമാ
േിത്ം ദലഖകരകപ് മമാത്രമമായിരിക്കും. പരസ്യങ്ങളു
ചട ഉള്ളടകത്ിലം പഞ്മായത്പ് രമാജിനപ് ഉത്ര 
വമാേിത്മില്ല.

ചസപപ്റ്ംബര 2017
പുസ്തകം 57 ലകം 6 
വമാരഷികവരിസംഖ്യ ₹ 120
www.Isgkerala.gov.in
www.dop.lsgkerala.gov.in പഞ്മായത്പ് വകുപ്പ് പ്സിദ്ീകരണം

എഡിറ്റോറിയൽ 

കാര്യക്ഷമത
കർമ്മത്തിലാകട്ടെ

വൃത്തിയാണ് ശക്തിയയന്നും ശക്തിയാണ് വ്യക്തിയയയനും സമൂഹയത്യനും 
ഉത്മമാക്കുന്നയെന്നും െതിരതിച്ചറതിഞ്തിട്ടുളള ജനെയാണ് നാനും. എങ്തിലനും 

ഈ െതിരതിച്ചറതിവതിയന സമ്പുഷ്ടവനും സന്തുഷ്ടവമായ ജീവതിെത്തിനായതി ഫലപ്രദ
മായതി ആവതിഷ് കരതിക്കുന്നെതില് നാനും ഇനതിയനും ഏയറ ദൂരനും പ�ാകാനുണ്്. മടതി 
മാത്രമല്ല എനതിയകെയറെ കാര്യനും മാത്രനും എന്ന മൂഢവതിശ്ാസവനും ചതിലപ്ായെങ്തി
ലനും നയമെ സാമൂഹ്യശുചതിെ്പ�ാധത്തില് നതിന്ന് �തിന്തിരതി്തിക്കുന്. 

മാലതിന്യയത് ഉ�പയാഗതികൊൻ ധാരാളനും മാർഗ്ഗങ്ങളുളളപ്ാഴനും വലതിയച്ചറതി
ഞ്് രക്ഷയ്ട്് തൃപ്തരാകാനാണ് ചതിലർകെ് ൊല്പര്യനും. ൊൻ നടക്കുന്ന 
വെതിയതിലനും മറ്ായരങ്തിലമതിങ്ങയന വലതിയച്ചറതിയപ്ാൾ ഉണരുന്ന ധാർമെതികപരാ
ഷനും ആത്ാർത്ഥെയപടെല്ല.

മനുഷ്യയറെ ജീവതിെദതിനങ്ങയളയായക സദ്ഗുണങ്ങളാല് സമ്പൂർണ്ണമാകൊ
നുളള മഹെ് വതിദ്യ നയമെ �ഠതി്തിച്ച മഹാത്ാവാണ് ഗാന്തിജതി. അപദേഹത്തി
യറെ 148-ാനും ജന്മദതിനമാണ് ഈ ഒക് പടാ�ർ 2. പസവനവാരനും വാകെതിയല 
ആചാരമാകെരുെ്. വൃത്തിഹീനമായ വെതിപയാരങ്ങളുനും പൊടുകളതിയല മാലതിന്യ
ങ്ങളുനും മലതിനമായ കുളങ്ങളുനും മാലതിന്യകൂ്ാരങ്ങളുനും സ്ാ�ന�രതിസരങ്ങളുനും 
വീടുകളുനും തുടങ്ങതി മാലതിന്യത്തിയറെ സാന്നതിദ്്യമുളള ഇടങ്ങയളല്ലാനും വൃത്തിയാ
പകെണ്തുണ്്. ഇെതിനായതി യ�ാതുജനങ്ങള് മാത്രമല്ല, സ്കാര്യസ്ാ�നങ്ങ
ളുനും സന്നദ്സനുംഘടനകളുനും സാമൂഹ്യരാഷ്ടീയ പ്രസ്ാനങ്ങളുനും ഒയത്ാരുമതിച്ച് 
മുന്നതിട്തിറങ്ങണനും. സർകൊരുനും ജീവനകൊരുനും സ്തിപരാത്ാഹമായതി ഒ്നും 
െയന്നയണ്്.

ഹരതിെപകരളത്തിയറെ ഭാഗമായതി 'മാലതിന്യത്തില് നതിന്നും സ്ാെന്ത്ര്യനും' 
എന്ന ജന�ങ്ാളതിത്പത്ായടയളള സമഗ്രശുചതിെ്�ദ്െതിയയട പ്രഖ്യാ�നനും 
ഇകെെതിഞ് ആഗസ്റ് 15ന് നടത്തികെെതിഞ്ഞു. അെതിയറെ  തുടർപ്രവർത്ന 
ങ്ങളതില് എല്ലാ െപദേശസ്യനുംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളുനും ശ്രദ്പയായട �യങ്ടുത്തു
വരതികയാണപല്ലാ. എങ്തിലനും ചതില �ഞ്ായത്തുകൾ ഇയൊന്നും െങ്ങൾകെ് 
�ാധകമയല്ലന്ന മട്തില് ഉറകെനും നടതിക്കുകയാണ്. അവർ ഇനതിയയങ്തിലനും അനാ
സ്ാമപനാഭാവനും വതിയട്ാെതിഞ്് സ്ന്നും നാടതിനുനും ജനെയ്കനും ആപരാഗ്യത്തിനുനും 
പവണ്തി ഉണർന് പ്രവർത്തിപകെണ്തുണ്്. 

കാര്യക്ഷമെ കർമെത്തിലാണ് പവണ്െ്. പസവനവാരനും വർഷത്തിപലകെ് 
തുടർച്ചയളള വൃത്തിയാകെലതിയറെ തുടകെമായതി മാറണനും. എങ്തിപല ഗാന്തി 
എന്ന രണ്ക്ഷരത്തിയറെ ഉയരവനും ആെവനും അർത്ഥവനും സാർത്ഥകമായതി സാ
ക്ഷാെ്കെരതികൊൻ നമ്മുയട െലമുറയ്കനും പുതുെലമുറയ്കനും കെതിയകയളളു.

   പി.റേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ്                                              

സമൂഹനന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന േനുഷ്യന് 
സ്വജീവിതം അതിനു േറോതൃകയറോക്കണം

-േഹറോത്റോഗറോന്ി
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ഒരു പ്രാപദശതിക ഗവണയമറെതിയറെ ഇച്ാശക്തി
യനും നതിശ്ചയദാർഢ്യപത്ായടയള്ള െീരുമാ

നങ്ങളുനും ആദതിവാസതികളുൾയ്യടയള്ള െപദേശീ
യരുയട പ്രെതിപഷധ സമരങ്ങളുനും പ്ാച്ചതിമടയതില് 
മുട്ടുകുത്തിച്ചെ് യകാകെ-പകാളയയന്ന ആപഗാളഭീമ
യനയാണ.് ചതിറ്റൂര് നതിപയാജകമണ്ഡലത്തില് 
ഉൾയ്ട് യ�രുമാട്തി ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തിയല 
പ്ാച്ചതി മടയതില് പ്രവർത്തിച്ചുവന്നതിരുന്ന യകാകെ
-പകാളയയട ലലസൻസ് സനും�ന്തിച്ച് സുപ്രീനും
പകാടെതിയതില് നടന്വന്ന പകസ് 2017 ജൂലല 
13 ന് െീർ്ായതി. പ്ാച്ചതിമടയതിയല ഫാക്ടറതി 
ഇനതി തുറക്കുവാൻ ഉപദേശതിക്കുന്നതിയല്ലന്നും ഹർ

പ�ോരോട്ടക്ോടി ജ്വലിക്കുന്ന 
�തിപേഴോം വര്ം

കക. കൃഷ്ണന്കുട്ി എം.എൽ.എ. 

അധിനിറവശ ശക്ികൾകക്കതികര സേരം കെയ്യുന്നവർക്ക് 
ആറവശേറോയി കപരുേറോട്ി ഗ്രറോേപഞ്റോയത്് 

ജതികൾ െീർ്ാകെണയമന്നും ക്നതി അധതികൃ
െർ സുപ്രീനും പകാടെതിപയാട് അപ�ക്ഷതിക്കുകയാ
യതിരുന്. യകാകെ-പകാള സ്യനും �രാജയനും 
സമെെതിച്ചുയവങ്തിലനും നഷ്ട�രതിഹാരമായ 204 
പകാടതിരൂ�യനും �ലതിശയനും പനടതിയയടുക്കുന്നതുവ
യര നതിയമപ�ാരാട്നും തുടരുവാൻ ഗ്രാമ�ഞ്ാ 
യത്് ഭരണസമതിെതി െീരുമാനനും എടുത്തിട്ടുണ്്.

ആപവശകരമായ ഈ പ�ാരാട്ത്തിയറെ 
നാൾവെതികൾ ഏയറ സപന്ാഷപത്ായടയാണ് 
എയറെ മനസ്തില് യെളതിഞ്ഞുവരുന്നെ്.

 കുടതിയവള്ളനും പ�ാലനും വതില്്നച്ചരകൊക്കുക
യനും ജനങ്ങളുയട മൗലതികാവകാശങ്ങൾ ഹനതിക്കു

കുടിചവള്ളം ദപമാലം 
വില്പ്നച്ചരകമാക്കുകയും 
ജനങ്ങളുചട മൗലികമാവ
കമാശങ്ങള് ഹനിക്കുകയും 
ചെയ്ത ബഹുരമാഷ്ട്ര 
കുത്കകള്ചകതിചര 
ചപരുമമാട്ടി ഗ്മാമപഞ്മാ 
യത്പ് നടത്ിയതപ് 
ധീദരമാജ്്വലമമായ 
നിയമദപമാരമാട്ടവം 
രമാഷ്ട്രീയ
സമരവമമായിരുന്നു.
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കയനും യചയ്ത �ഹുരാഷ്ട കുത്കകൾയകെെതിയര 
യ�രുമാട്തി ഗ്രാമ�ഞ്ായത്് നടത്തിയെ് ധീ
പരാജ്്ലമായ നതിയമപ�ാരാട്വനും രാഷ്ടീയസമ
രവമായതിരുന്.

 പലാകനും മുഴവൻ കാല്കീെതിലാകൊൻ പശ
ഷതിയള്ള യകാകെ-പകാള ക്നതിയകെെതിയര 
ജനാധതി�െ്യത്തിയറെ ധാർമെതികെ ഉയർത്തി
്തിടതിച്ച് യ�രുമാട്തി �ഞ്ായത്് നടത്തിയ നതി
യമയദ്നും ചരതിത്രത്തിയറെ ഏടുകളതില് െതിളങ്ങു
ന്. പ്രക്യെതിവതിഭവങ്ങൾ ചൂഷണനും യചയ്യുന്ന 
െതിയനെതിയര ഒരു ഗ്രാമ�ഞ്ായത്് ഉയർത്തിയ 

സന്തിയതില്ലാ സമരയത് യകാകെ-പകാളയയട 
�ണയകൊഴ്തിനുനും സ്ാധീനത്തിനുനും  പൊ
ല്്തികൊനായതില്ല.  നീെതി�ീഠമാണ് �ഞ്ായ
ത്തിന്  തുണയായെ്. ജനങ്ങളുയട കുടതിയവള്ളനും 
മുട്തിച്ച യകാകെ-പകാള ക്നതിയയട ലലസൻസ് 
റദോകെതി ക്നതി നട�ടതികൾ നതിരന്രനും പകാട
െതികളതില് പചാദ്യനും യചയ്ത് പ്ാച്ചതിമടയതിയല ജന
ങ്ങൾയകൊ്നും നതില്ക്കുകയാണ് ഗ്രാമ�ഞ്ാ 
യത്്. ഒരു�പക്ഷ, പലാകത്തുെയന്ന ആദ്യമാ
യതി ഒരു �ഹുരാഷ്ടക്നതിയയ മുട്ടുകുത്തിച്ച ചരതി
ത്രവനും യ�രുമാട്തിയകൊ്മാണ്.

2000 ജൂൺ മുെലാണ് ഹതിന്ദുസ്ാൻ യകാ
കെ-പകാള �തിവപറജസ് ലപ്രവറ്് ലതിമതിറ്ഡ് 
പ്ാച്ചതിമടയതില് പ്രവർത്നനും തുടങ്ങുന്നെ്. പ്രപദ
ശവാസതികളായ അഞ്ഞൂറതില്�രനും ആൾകൊർ
കെ് പജാലതി ലഭതിക്കുയമന്ന സദുപദേശപത്ാടു കൂടതി 
മാത്രമാണ് ക്നതികെ് പ്രവർത്നാനുമെതി 

നല്കതിയെ്. ആരനുംഭകാലത്് ക്നതിയയട ഭാ
ഗത്തുനതിന്നും കാര്യമായ പ്രശ് നങ്ങയളാന്നും 
ഉണ്ായതിരുന്നതില്ല. 

പ്രവർത്നനും തുടങ്ങതി രണ്ടു വർഷത്തിനകനും 
ക്നതിയയട അമതിെമായ ജലചൂഷണനും 
കാരണനും  പ്ാച്ചതിമട പകാളനതിയതിയല കതിണർയവ
ള്ളനും മലതിനയ്ടുകയനും പകാളനതിയതിയലയനും സമീ
�പ്രപദശയത്യനും കതിണർയവള്ളനും അഗാധമാ
യതി ൊഴകയനും ഉ�പയാഗപയാഗ്യമല്ലാത് 
അവസ്യതിലമായതി.

 കതിണർയവള്ളനും ഉ�പയാഗതികൊൻ �റ്തിയല്ല
ന്ന്  �ാലകൊട് ജതില്ലാ യമഡതികെല് ഓഫീസറനും 
റതിപ്ാർട്് നല്കതി. അെതിനതിയട സമരനും ഒരു 
വർഷനും കെതിഞ്തിരുന്. ക്നതിയയട തുടർന്ള്ള 
പ്രവർത്നനും രൂക്ഷമായ കുടതിയവള്ളക്ഷാമവനും 
ഗുരുെരമായ �രതിസ്തിെതി പ്രശ് നവനും ഉണ്ാക്കു
യമന്ന് വതിദഗ്ദ്ധർ അഭതിപ്രായയ്ട്ടു. തുടർന്ന് 2003 
ഏപ്രതില് 7 ന് �ഞ്ായത്് പ്രസതിഡറെ്  എ. കൃ
ഷ്ണയറെ അദ്്യക്ഷെയതില് പചർന്ന ഭരണസമതി
െതിപയാഗനും യകാകെ-പകാളയയട ലലസൻസ് 
റദോകെതി.

തുടര്ന്ന് പകരള ലഹപകൊടെതിയയട വതിധതി
ന്യായപ്രകാരനും െപദേശസ്യനുംഭരണ വകു്് യസ
ക്രട്റതികെ് ക്നതി അ്ീല് നല്കതി. ലലസൻസ് 
റദേ് യചയ്ത നട�ടതി 12.06.2013 ന് സർകൊർ പസ്റ 
യചയ്തു.     

�ഞ്ായത്് ഒരു കുെല്കതിണറതിനാണ്  
അനുവാദനും നല്കതിയതിരുന്നയെങ്തിലനും ക്നതി 
വള്തില് ഏഴ കുെല്കതിണറകളുണ്ായതിരുന്. നതി
യമയദ്നും തുടരുന്നെതിനതിയടയാണ്  ക്നതിയയട 
ഖരമാലതിന്യത്തില് കാഡ്തിയവനും ലതിഥതിയവനും അട
കെമുള്ള മാരക വതിഷാനുംശങ്ങൾ കയണ്ത്തിയെ്. 
വതിഷാനുംശനും കലർന്ന ഖരമാലതിന്യനും കർഷകർകെ് 
വളയമന് �റഞ്ഞു നല്കതിയെ് ഏയറ ഒച്ച്ാടു
ണ്ാകെതി.

ലലസൻസ് റദോക്കുന്നെതിന് മു്് ശാസ്തീ
യമായ �ഠനങ്ങൾ �ഞ്ായത്് നടത്തിയതിട്തി
ല്ല എന്ന വാദയത് തുടര്ന്ന് ഗ്രൗണ്് വാട്ർ, 
മലതിനീകരണ നതിയന്ത്രണ പ�ാർഡ്, ആപരാ 
ഗ്യനും എന്നീ വകുപ്പുകളതിയല വതിദഗ്ധയര നതിപയാ
ഗതിച്ച് �രതിപശാധതികൊന് �ഞ്ായത്തിന് നതിര്പദേ
ശനും നല്കതി സര്കൊര് ഉത്രവായതി. ഇെതിന് 
കാലാവധതി മൂന്മാസവനും. അതുവയര ക്നതി പ്ര
വർത്തി്തികൊനുനും അനുമെതി നല്കതി.

ഉത്രവതിയന പചാദ്യനും യചയ്ത് �ഞ്ായത്് 
ലഹപകൊടെതിയതില് സമര്്തിച്ച യ�റ്ീഷനുപമ
ല് സുപ്രധാന വതിധതി ഉണ്ായതി. 'ഭൂഗർഭജലനും 
യ�ാതുസ്ത്ാണ്.കാവല്കൊരയന കാവ
ല്കൊരൻ പനാപകെണ് നതിർഭാഗ്യകരമായ 
അവസ്യാണ് നമുക്കുള്ളെ്. ക്നതികെ് 
കൂടുെല് ജലനും നല്കാൻ അനുവദതിച്ചാല് മറ്് ഭൂ

2000 ജൂണ് മുതലമാണപ് 
ഹിന്ദുസ്മാന് ചകമാക
ദകമാള ബിവദറജസപ് 
ബപ്വറ്പ് ലിമിറ്�പ് 

പ്മാച്ചിമടയില് പ്വരത്നം 
തുടങ്ങുന്തപ്. ഈ 

കമ്നികപ് 
പ്വരത്നമാനുമതി 

നല്കിയതപ് 
പ്ദേശവമാസികളമായ 

അഞ്ഞൂറില്പരം 
ആള്കമാരകപ് ദജമാലി 

ലഭിക്കുചമന് സദുദദേശ
ദത്മാടപ് കൂടി മമാത്രമമാണപ്.  



ഉത്രവിചന ദെമാേ്യം 
ചെയ്തപ് പഞ്മായത്പ് 
ബഹദകമാടതിയില് 
സമരപ്ിച്ച ചപറ്ീഷനു
ദമല് സുപ്ധമാന വിധി 
ഉണ്മായി. 'ഭൂഗരഭജലം 
ചപമാതുസ്വത്മാണപ്.
കമാവല്കമാരചന 
കമാവല്കമാരന് ദനമാദകണ് 
നിരഭമാഗ്യകരമമായ 
അവസ്യമാണപ് നമുക്കു
ള്ളതപ്. കമ്നികപ് 
കൂടുതല് ജലം നല്കമാന് 
അനുവേിച്ചമാല് മറ്പ് 
ഭൂവടമകള്ക്കും ഭൂഗരഭജ
ലം ചൂഷണം ചെയ്മാനുള്ള 
അവകമാശം നല്ദകണ്ി
വരും. പ്കൃതിവിഭവങ്ങള് 
സംരക്ികമാനുള്ള 
അധികമാരം ജനങ്ങള്ക്കും 
പഞ്മായത്ിനുമമാണപ്.
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വടമകൾക്കുനും ഭൂഗർഭജലനും ചൂഷണനും യചയ്ാനു
ള്ള അവകാശനും നല്പകണ്തിവരുനും. പ്രകൃെതിവതിഭ
വങ്ങൾ സനുംരക്ഷതികൊനുള്ള അധതികാരനും ജന 
ങ്ങൾക്കുനും �ഞ്ായത്തിനുമാണ്. ക്നതിയയട 
പ്രവർത്നനും തുടർന്നാല് ഭൂഗർഭജല സനുംഭര
ണതികൾ വറ്തിവരളുനും. അതുയകാണ്് ഒരു മാസനും 
വയര മാത്രപമ ഭൂഗർഭജലനും എടുകൊവൂ' എന്നും 
അെതിനുപശഷനും യവള്ളത്തിന് മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
പെടണയമന്നും 31 പ�ജുള്ള വതിധതിന്യായത്തില് 
പകാടെതി ചൂണ്തികൊട്തി.ക്നതിയയട ജലചൂഷ
ണനും സനും�ന്തിച്ച് ശാസ്തീയമായ �ഠനനും 
നടത്തി റതിപ്ാർട്് യചയ്ാൻ പകാെതിപകൊട് 
CWRDM  യന ചുമെലയ്ടുത്തി. 

അെതിനതിയട 2004 ജനുവരതിയതില് പ്ാച്ചതി 
മടയതില് പലാകജല സപമെളനനും നടന്. ഒപട്യറ 
വതിപദശരാജ്യങ്ങളതില് നതിന്ന് പഹായസബുയവ 
അടകെമുള്ള �രതിസ്തിെതി പനൊകെയളത്തി. 
വതി.എസ്.അചയുൊനന്ദൻ, സുകുമാർ അെീപകൊ 
ട്, വന്ദനശതിവ, എനും.�തി. വീപരന്ദ്രകുമാർ, സുഗെ
കുമാരതി, പമധ�ട്കർ തുടങ്ങതിയവർ  ഈ വതിഷ
യത്തിന് �തിന്തുണ നല്കുകയനും �ത്രദൃശ്യമാധ്യ
മങ്ങൾ നതിൊന്ശ്രദ് നല്കുകയനും യചയ്തു.  

പുതുപശേരതിയതില് പ്ാച്ചതിമട പ്രഖ്യാ�നവനും 
നടന്. അെതിയറെ ഭാഗമായതി 2004 യഫബ്രുവരതി 
17 ന് മന്ത്രതിസഭ പയാഗനും പചർന്ന് യകാകെ
-പകാളക്നതി ഭൂഗർഭജലനും എടുക്കുന്നെ് നതിർ
ത്തിവയ്തികൊന് െീരുമാനതിച്ചു. ഇടവ്ാെതിവയര  
ഭൂഗർഭജലനും എടുക്കുന്നെ് നതിപരാധതിച്ച് സർ
കൊർ ഉത്രവ് പുറയ്ടുവതിച്ചു. �ാലകൊടതിയന 
വരൾച്ചജതില്ലയായതി പ്രഖ്യാ�തിച്ചെ് കണകെതിയല
ടുത്ായതിരുന് സർകൊർ ഉത്രവ്. 2004 
മാർച്ച് 8ന് മൂന്ന് ഉ�ാധതികൾ വച്ച് ലലസൻസ് 
പുതുക്കുന്നെതിന് ക്നതികെ് �ഞ്ായത്് 
പനാട്ീസ് അയച്ചു. 

2004 മാർച്ച് 9 മുെല് ക്നതിയയട പ്രവർ

ത്നനും നതിലച്ചു. ഇെതിയന ക്നതി പകാടെതിയതി
ല് പചാദ്യനും യചയയ്തങ്തിലനും പസ്റ അനുവദതിച്ചതില്ല. 
17.02.2004 ന് ലലസൻസ് പുതുകൊൻ വീണ്ടുനും 
അപ�ക്ഷ നല്കതിയതിരുന്. എന്നാല് �ാനീയ
ങ്ങളതിയല പചരുവകൾ എയന്ല്ലാമായണന്നും 
വതിഷാനുംശനും ഇയല്ലന്നും �ഞ്ായത്് അെതിർത്തി
യതില്നതിന്ന് യവള്ളനും എടുകെതിയല്ലന്നും മാലതിന്യ
ങ്ങൾ പുറത്തുവതിടതിയല്ലന്നും �ഞ്ായത്തിന് 
പ�ാദ്്യയ്ട്ാല് ലലസൻസ് �രതിഗണതികൊ
യമന്ന് �ഞ്ായത്് വ്യക്മാകെതി. സുപ്രധാന

മായ ഈ നതിർപദേശങ്ങൾ  ക 
്നതി �ായട  അവഗണതിച്ചെതി
നാല് �ഞ്ായത്് ലലസൻ 
സ് പുതുകെതി നല്കുകയണ്ാ
യതില്ല �ഞ്ായത്് െീരുമാന
യത് സർകൊർ പസ്റ യചയ്തു.   

ഇെതിയനെതിയര �ഞ്ായ
ത്് അ്ീല് നല്കതി. ലഹ
പകൊടെതി സർകൊർ ഉത്ര
വ് പസ്റ യചയ്തു. ഇെതിനതിടയതില് 
7/4/2005ല് ക്നതികെ് അനു
കൂലമായതി പകരള ലഹപകൊ
ടെതി വതിധതി പുറയ്ടുവതിച്ചു. 
�ഞ്ായത്തിയറെ അധതികാര
ങ്ങൾ പചാദ്യനും യചയ്തു യകാണ്ടു
ള്ള വതിധതിന്യായത്തിയനെതി

പ�ാരാട്നും തുടരുനും
ജതി. മാരതിമുത്തു

പ്രസതിഡറെ്, യ�രുമാട്തി ഗ്രാമ�ഞ്ായത്്  
സുപ്രീനുംപകാടെതി വതിധതിന്യായത്തിലൂയട യകാകെ-പകാള ക്നതിയയട പ്ാച്ചതി

മടയതിയല ഫാക്ടറതി പ്രവർത്നനും പൂർണ്ണമായനും നതിലച്ചെ് സപന്ാഷകരമാണ്. 
എന്നാല് നഷ്ട�രതിഹാരതുകയായ 204 പകാടതിരൂ� �ലതിശസഹതിെനും പനടതിയയ
ടുക്കുന്നതുവയരയനും നതിയമനട�ടതി തുടരുവാനാണ് �ഞ്ായത്് ഭരണസമതിെതി 
െീരുമാനതിച്ചതിട്ടുള്ളെ്.

 ഈ അവസരത്തില് മുൻ�ഞ്ായത്് പ്രസതിഡന്റുമാരായ കൃഷ്ണൻ, റതിഷ
പപ്രനുംകുമാർ,  നതിലവതില് വതികസന സ്റാറെതിനുംഗ് കമെതിറ്തി യചയർമാനുനും മുൻപ്രസതി
ഡന്റുമായ യക. സുപരഷ് എന്നതിവയരയനും മുൻഭരണസമതിെതി അനുംഗങ്ങയളയനും 
നതിലവതിയല ഭരണസമതിെതി അനുംഗങ്ങയളയനും ആദരപൂർവ്നും അഭതിവാദ്യനും യചയ്യുന്.

ഏെ് �ഞ്ായത്തിനുനും ശക്മായതി മുപന്നാട്ടു പ�ാകുവാൻ കെതിയന്നെ് നതി
സ്ാർത്ഥരായ ജീവനകൊരുയട അർ്ണ മപനാഭാവനും യകാണ്ാണ്. യകാകെ
പകാള സമരകാലത്് യസക്രട്റതിയായതിരുന്ന യക.എൻ. ഉണ്ണതികൃഷ്ണൻ, ദീർഘകാ
ലനും യ�രുമാട്തിയതില് പസവനമനുഷ്തിച്ചതിരുന്ന നതിലവതില് നപല്ല്തിള്ളതി യസക്രട്റതി 
യമായ മപഹഷ് കുമാർ. എസ് തുടങ്ങതി എല്ലാ ജീവനകൊയരയനും ഞാൻ ഹൃദ്യമാ
യതി അഭതിവാദ്യനും യചയ്യുന്. യകാകെപകാള ക്നതിയമായതി �ന്യ്ട്ടു മാത്രമല്ല 
,നാടതിപനയനും നാട്ടുകാപരയനും �ാധതിക്കുന്ന എല്ലാ വതിഷയങ്ങളതിലനും മുൻഗാമതികൾ 
�കർന്െന്ന പ�ാരാട്വീര്യനും തുടരുകെയന്ന യചയ്യുനും.



നികുതിയിനത്ില് 
കിട്ടുന് 7 ലക്ം രൂപ 

ദവചണ്ന്നുവച്ചമാണപ് 
ജനങ്ങളുചട അവകമാശം 

സംരക്ികമാന് ചപരുമമാട്ടി 
ഗ്മാമപഞ്മായത്പ് 
മുന്ിട്ടിറങ്ങിയതപ്. 

ദലമാകചത്മാരിടത്ം 
ഇത്രയും സങ്ീരണ്ണമമായ 
നടപടികള് ഒരു പഞ്മാ
യത്ിനും ഏചറ്ടുണ്ിവ

ന്ിട്ടുണ്മാവില്ല. മണ്ം 
വമായുവം ജലവം പരിസ്ി

തിയും മലിനചപ്ടുത്ന് 
ബഹുരമാഷ്ട്രഭീമചനതിചര 

തദദേശീയദരമാചടമാപ്ം 
ഒന്ിച്ചുനിന്പ് ദലമാകത്ിനപ് 
തചന് ഗ്മാമപഞ്മായത്പ് 

മമാതൃകയമായി.
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യര 26/4/2005 യല ഭരണ സമതിെതി പയാഗനും 
സുപ്രീനുംപകാടെതിയതില് അ്ീല് സമർ്തിക്കു
വാൻ െീരുമാനതിച്ചു.

നതികുെതിയതിനത്തില് കതിട്ടുന്ന 7 ലക്ഷനും രൂ� 
പവയണ്ന്വച്ചാണ് ജനങ്ങളുയട അവകാശനും 
സനുംരക്ഷതികൊൻ യ�രുമാട്തി ഗ്രാമ�ഞ്ായത്് മു
ന്നതിട്തിറങ്ങതിയെ്. പലാകയത്ാരതിടത്തുനും ഇത്രയനും 
സങ്ീർണ്ണമായ നട�ടതികൾ ഒരു �ഞ്ായത്തി
നുനും ഏയറ്ടുപകെണ്തിവന്നതിട്ടുണ്ാവതില്ല. മണ്നും 
വായവനും ജലവനും �രതിസ്തിെതിയനും മലതിനയ്ടു
ത്തുന്ന �ഹുരാഷ്ടഭീമയനെതിയര െപദേശീയപരാ
യടാ്നും ഒന്നതിച്ചുനതിന്ന് പലാകത്തിന് െയന്ന ഗ്രാ
മ�ഞ്ായത്് മാതൃകയായതി. 

യകാകെ-പകാള ക്നതി പ്രവർത്തിച്ചതിരുന്ന 
കാലയളവതില് വരുത്തിവച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ വതി
ലയതിരുത്തുവാൻ 2009 യമയ് മാസത്തില് ഉന്ന
ൊധതികാര സമതിെതി രൂ�ീകരതിച്ചതിരുന്. പ്രസ്തുെ 
സമതിെതി പ്ാച്ചതിമടയതില് പനരതിട്് വരുകയനും യെ
ളതിയവടു്് നടത്തുകയനും യചയ്തതിരുന്. യകാകെ
-പകാള ക്നതിയയട പ്രവർത്നനുംമൂലമുണ്ായ 
നഷ്ടങ്ങളുയട പൊെ് അെീവഗുരുെരമായണ
ന്നും 203,20,72,410 രൂ�യയട നഷ്ടമുണ്ായതിട്ടു
യണ്ന്നും സമതിെതി റതിപ്ാര്ട്ടുയചയ്തു.

പ്ാച്ചതിമടകൊർകെ് നതിയമ�രമായതി നഷ്ട�രതി
ഹാരനും നല്കുന്നെതിന് പ്രപെ്യക ലരൈ�യൂണല് 
രൂ�വല്കെരതിക്കുന്നെ് െടയാൻ പകന്ദ്രത്തില് 
പകാകെപകാള ക്നതി സമെർദേനും യചലത്തുന്ന
ൊയതി �ത്രവാർത് മുപഖന അറതിയന്. പകന്ദ്ര 
ആഭ്യന്രനതിയമ മന്ത്രാലയങ്ങയളയനും വതിവതിധ 

വകുപ്പുകയളയനും യെറ്തിദ്രതി്തിച്ച് ലരൈ
�യൂണല് രൂ�വല്കെരതിക്കുന്നെതിന് െട
യതിടുകയനും നഷ്ട�രതിഹാരനും നല്കുന്നെതി
ല് നതിന്നും രക്ഷയ്ടുകയനും യചയ്യുക 
യാണ് ക്നതിയയട ലക്ഷ്യനും. ക്നതി
യനും ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തുനും പകസു നടത്തുന്ന 
കാലയളവതിലനും പകാടെതിയയയനും സർ
കൊർ വകുപ്പുകയളയനും യെറ്തിദ്രതി്തിച്ച് 
വ്യാജപരഖകൾ ചമച്ച് െങ്ങൾകെ് അനു
കൂലമായ വതിധതി പനടതിയയടുകൊൻ �ല
പ്ാഴനും ക്നതി ശ്രമതിച്ചതിട്ടുണ്്. ക്നതി 
ഗുരുെരമായ �രതിസ്തിെതി നശീകരണ
ങ്ങളുനും മറ്റുനും നടത്തിയെതിന് വ്യക്മായ 
യെളതിവകൾ ഉണ്ായതിട്ടുനും ഇത്രത്തില
ള്ള നട�ടതികൾ കുറ്ങ്ങളതില് നതിന്നും 
രക്ഷയ്ടുവാൻ പവണ്തി മാത്രമാണ്. 

പകരളത്തില് മുഖ്യമന്ത്രതി �തിണറാ 
യതി വതിജയയറെ പനതൃെ്ത്തിലള്ള സർ
കൊർ അധതികാരത്തില് വന്നെതിനുപശ
ഷനും �ഞ്ായത്തിന് അനുകൂലമായ നട
�ടതികൾ പവഗത്തിലായതി. തുടർച്ചയായതി 
പ്ാച്ചതിമടയതില് അദാലത്തുകൾ നടത്തി. 

പ്രസ്തുെ അദാലത്തില് ജതില്ലാകളക്ടറയട പനതൃ
െ്ത്തില് മുഴവൻ ഉപദ്യാഗസ്രുനും �യങ്ടുത്തു. 
നട�ടതിക്രമങ്ങൾ പവഗത്തിലാകെതി. 2017 ജൂൺ 
15 ന് മുഖ്യമന്ത്രതിയയട അധ്യക്ഷെയതില് യസക്ര
ട്റതിപയറ്തില് ഈ വതിഷയനും മാത്രനും അജണ്യാ
യതി ഒരു പ്രപെ്യക പയാഗനും നടന്. മന്ത്രതിമാരായ 
എ.യക. �ാലൻ, മാെയൂ റ്തി. പൊമസ്, �ാല
കൊട് ജതില്ലാകളക്ടർ, വതിവതിധവകുപ്പുകളതിയല 
ഉയർന്ന ഉപദ്യാഗസ്ർ, യ�രുമാട്തി ഗ്രാമ�ഞ്ാ
യത്് പ്രസതിഡറെ്  മാരതിമുത്തു, മുൻപ്രസതിഡന്റുനും 
വതികസനസ്റാറെതിനുംഗ് കമെതിറ്തി യചയർമാനുമായ 
സുപരഷ്, �ഞ്ായത്് യസക്രട്റതി എന്നതിവർ 
�യങ്ടുത്തു. ചതിറ്റൂർ നതിപയാജക മണ്ഡലനും എനും.
എല്.എ എന്ന നതിലയതില് ഇത്രനും പ്രവർത്
നങ്ങൾ ഏപകാ�തി്തിക്കുവാനുനും പവഗത്തിലാ
ക്കുവാനുനും കെതിഞ്െതില് ഞാൻ അഭതിമാനതിക്കു
ന്. ക്നതി സ്യനും �രാജയനും സമെെതിച്ചു 
എങ്തിലനും ഇനതിയനും ഏയറ പ്രവർത്നങ്ങൾ മു
പന്നാട്ടുയകാണ്ടു പ�ാപകണ്തുണ്്. വളയര പ�ാ
സതിറ്ീവായ നതില�ാടാണ് ഇപ്ാൾ സർകൊർ 
സ്ീകരതിച്ചതിട്ടുള്ളെ്.                                                              

യകാകെ-പകാള എന്ന �ഹുരാഷ്ടഭീമയനെതി
യര യ�രുമാട്തി എന്ന സാധാരണ ഗ്രാമ�ഞ്ായത്് 
നടത്തിയ ഉജ്്ലമായ സമരപ�ാരാട്നും പലാക
യത്്ാടുമുള്ള ആപഗാള കുത്കകൾയകെെതി 
യരയള്ള സാമ്ാജ്യെ് വതിരുദ് പ�ാരാട്ങ്ങൾ
കെ് ആപവശമാകുയമന് പ്രെീക്ഷതിക്കുന്.



കുടുനും�ശ്രീ ജീവനനും 
ക്യായ്യതിയറെ സനുംസ്ാനെല 
ഉദ്ഘാടനനും െപദേശസ്യനും
ഭരണ വകു്് മന്ത്രതി 
പഡാ.യക.ടതി. ജലീൽ 
നതിർവ്ഹതിക്കുന്
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കുടുനും�ശ്രീ സൂക്ഷ്മസനുംരനുംഭ പമഖലയയ ശക്തി
യ്ടുത്തുന്നെതിനുനും അതുവെതി കുടുനും�ശ്രീ 
വനതിെകൾകെ് കൂടുെൽ യൊെതിലവസരങ്ങ

ളുനും വരുമാനവനും പനടതിയകൊടുക്കുന്നെതിനുമായതി 
'ജീവനനും-2017' എന്ന പ�രതിൽ  കായ്യ്ൻ പ്ര
വർത്നങ്ങൾകെ് തുടകെമായതി. ചതിട്പയാടുനും കൃ
െ്യമായ ലക്ഷ്യപ�ാധപത്ാടുനും കൂടതിയള്ള ക്രതിയാ
ത്കമായ പ്രവർത്നങ്ങളുനും �ദ്െതികളു മാണ് 
ഇെതിനായതി ആവതിഷ് കരതിച്ചതിട്ടുള്ളെ്. ഒരു വർഷനും 
നീണ്ടുനതിൽക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങളതിലൂയട ഈ 
പമഖലയതിൽ സമഗ്രമായ മുപന്നറ്നും ലകവരതികൊ
നാണ് കുടുനും�ശ്രീയയട ശ്രമനും. നതില വതിയല 
യൊെതിൽ സനുംരനുംഭങ്ങളതിൽ നതിന് വ്യെ്യസ്തമാ
യതി നൂെനവനും ലവവതിധ്യമാർന്നതുമായ പുെതിയ 
സനുംരനുംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നെതിനുനും നതിലവതിലളളവ 
കൂടുെൽ ശക്തിയ്ടുത്തുന്നെതിനുമുളള പ്രവർത്
നങ്ങളാണ് നടത്തിവരുന്നെ്.

 കുടുനും�ശ്രീയയട ചരതിത്രത്തിൽ െയന്നയനും 
ഇത്രത്തിൽ ഒരു കായ്യ്ൻ  ഇൊദ്യമാണ്. 
കുടുനും�ശ്രീ ഉൽ�ന്നങ്ങളുയട സ്ീകാര്യെ വള

  'ജീവേം -2017'
കുടംബശ്ീ സൂക്ഷ്മസംരംഭ റേഖലയ്ക് പുതുജീവന്

യരയധതികനും സപന്ാഷകരമായ കാര്യമാണ്. 
അതുയകാണ്ടു െയന്ന ഈ പമഖലയതിൽ കരു
ത്ാർജ്തിക്കുന്നെതിലൂയട പ്രാപദശതിക സാ്
ത്തിക വതികസനനും പനടാനുനും പുെതിയ യൊെതിൽ 
പമഖലകളതിപലകെ് കുടുനും�ാനുംഗങ്ങയള നയതിച്ച് 
കൂടുെൽ വരുമാനനും ലഭതിക്കുന്ന പ്രവർത്ന 
ങ്ങളതിൽ ഏർയ്ടാനുനും സാധതിക്കുനും എന്നൊണ് 
പ്രപെ്യകെ.  ലമപക്രാ സനുംരനുംഭങ്ങൾകെ് 
ഉണർവ് നൽകാനുള്ള �ദ്െതികൾ �ലതുനും 
ഇതുമായതി �ന്യ്ട് ഉപദ്യാഗസ്രുമായതി 
ചർച്ച യചയ്ത് ആസൂത്രണനും യചയ്തു കെതിഞ്ഞു. പ്ര
വർത്നങ്ങൾകെ് കരുത്തുനും കുെതിപ്പുനും �കർന്ന് 
�ദ്െതിയയട സനുംസ്ാനെല ഉദ്ഘാടനവനും 
നടത്തി. 

നിലവികല സംരംഭങ്ങളുകെ 
കേച്ചകപെടത്ലം പുതിയവയുകെ തുെക്കവം

ഇന്ന് സനുംസ്ാനയമാട്ായക 30,000 ൽ�രനും 
സൂക്ഷ്മസനുംരനുംഭങ്ങൾ കുടുനും�ശ്രീ വനതിെകളുപട

എസ്. ഹരികിറഷറോർ ഐ.എ.എസ്

പുതുതറോയി 3000 സൂക്ഷ്മസംരംഭങ്ങൾ സംരംഭങ്ങൾ തുെങ്ങുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതി
നും ധനസഹറോയം നഗരങ്ങളിൽ കുടംബശ്ീ വിപണനറകന്ദ്രങ്ങൾ ജില്റോതലത്ിൽ കുടംബ
ശ്ീ സൂപെർേറോർക്കറ്റുകൾ തീരറേശറേഖലയിൽ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ നിലവികല സംരംഭങ്ങൾ 
വികസിപെിക്കുന്നതിന് 20 റകറോെി രൂപ ലലവ് ലിഹുഡ് ഫണ്്  സംരംഭകർക്ക് നറോല ശതേറോനം 
പലിശയ്ക് വറോയ്പ.                                 
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ൊയതിട്ടുണ്്. ഈ സനുംരനുംഭങ്ങളുയട നതിലവതിലള്ള 
പ്രവർത്നനും യമച്ചയ്ടുത്തുക എന്ന വലതിയ 
ലക്ഷ്യമാണ് കുടുനും�ശ്രീക്കുള്ളെ്. ഒ്നും പുെതിയ 
സനുംരനുംഭങ്ങൾകെ് തുടകെനും കുറതികൊനുനും വതി� 
ണനനും യമച്ചയ്ടുത്ാനുനും 'ജീവനനും' കായ്യ്ൻ 
വെതി ലക്ഷ്യമതിടുന്. നതിലവതിലള്ള സനുംരനുംഭങ്ങളു
യട വതികസനനും �രമപ്രധാനമാണ്. അപൊയടാ
്നും കൂടുെൽ വരുമാനവനും ലഭതികെണനും. ഇെതിനാ
യള്ള പ്രവർത്നനും ചതിട്യ്ടുത്തുകയാണ് മയറ്ാ 
രു പ്രധാന കാര്യനും. ആവശ്യമായ �ദ്െതി വതിപു
ലീകരണനും �രമാവധതി പവഗത്തിൽ സാധ്യമാ
ക്കുക  എന്നതുനും 'ജീവന'ത്തിയറെ ഒരു പ്രധാന 
ഘടകനും െയന്ന. 

ആദ്യഘട്ത്തിൽ നതിലവതിയല സനുംരനുംഭങ്ങളു
യട സമഗ്രമായ സർപവ് നടത്ാനാണ്  കുടുനും�
ശ്രീ ലക്ഷ്യമതിടുന്നെ്. ഇെതിനുപശഷനും ഓപരാ 
സനുംരനുംഭപമഖലയനും യമച്ചയ്ടുത്തുന്നെതിനുള്ള � 
ദ്െതികൾ വതിഭാവനനും യചയ്യുനും. സനുംസ്ാനമതിഷ
നതിയല പപ്രാഗ്രാനും മാപനജർമാർകെ് ഓപരാ പമഖ
ലയതിയലയനും ചാർജ്് നൽകതിയകൊണ്് 30 പമഖ
ലകളതിൽ നയ�രമായ െീരുമാനങ്ങൾ ലക 
യകൊണ്് അവ നട്ാകൊനാണ് ഉപദേശതിക്കു
ന്നെ്. 

പരിശീലനം, ധനസഹറോയം 
പിന്തുണകറളകറ

നതിലവതിലളള സനുംരനുംഭങ്ങൾകെ് പുതുജീവൻ 

നൽകാൻ കുടുനും�ശ്രീ മുപഖന ആവശ്യ
മായ �രതിശീലനങ്ങളുനും ധനസഹായ
വനും നൽകാൻ �ദ്െതിയണ്്. നതിലവതി 
യല സനുംരനുംഭങ്ങൾ വതികസതി്തികൊൻ 
പവണ്തി സനുംരനുംഭകർകെ് സതി.ഡതി.എ 
സതിൽ നതിന്നും പലാൺ എടുകൊൻ പവ 
ണ്തി 20 പകാടതി രൂ� ലലവ് ലതിഹുഡ് 
ഫണ്ായതി സതി.ഡതി.എസുകൾകെ് നൽ 
കുനും. ഇതു കൂടായെ ആവശ്യമായ സനുംരനും
ഭങ്ങൾകെ് യടക് പനാളജതി ഫണ്് (പു 
െതിയ സാപങ്െതികവതിദ്യ ഉ�പയാഗതിച്ച് 
ഉൽ�ാദനനും നടത്തുന്നെതിന്), യടക് പനാ 
ളജതി അ�്ഗ്രപഡഷൻ ഫണ്് (നതിലവതി 
യല സാപങ്െതികവതിദ്യ നവീകരതിക്കുന്ന
െതിന്), യസകെൻഡ് പഡാസ് അസതി
സ്റൻസ് ( കൂടുെൽ മുടക്കുമുെൽ ആവ
ശ്യയമങ്തിൽ ലഭതിക്കുന്ന സഹായനും), 
ഇന്നപവഷൻ ഫണ്് (നൂെന ആശയ
ങ്ങൾ ആവതിഷ് കരതിക്കുന്നെതിനുള്ള സ 
ഹായനും) എന്നതിവയനും നൽകാൻ തുക 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. എല്ലാ വായ്കൾ
ക്കുനും �ലതിശയതിളവ നൽകതി നാല ശെ 
മാനനും �ലതിശയ്ക് ലഭ്യമാകൊനുനും 'ജീ
വന'ത്തിയറെ ഭാഗമായതി നട�ടതി ലക

യകൊള്നും.

 3000 പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ
നതിലവതിയല സനുംരനുംഭങ്ങയള ശക്തിയ്ടു

ത്തുക മാത്രമല്ല പുതുൊയതി 3000 ൽ അധതികനും 
സനുംരനുംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ പവണ് നട�ടതികൾ 
സ്ീകരതിക്കുന്നതുനും 'ജീവന'ത്തിയറെ മയറ്ാരു 
പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. യകാച്ചതി യമപരൈാ പ�ായല 
ലഹക് ളാസ് നഗരഗൊഗെ പമഖലയതിൽ 
ഇപ്ാൾ അഞ്ഞൂറ്തി മു്പൊളനും കുടുനും�ശ്രീ 
വനതിെകൾകെ് യൊെതിൽ നൽകാൻ കെതിഞ്
െതിലൂയട വളയര ശ്രപദ്യമായ മുപന്നറ്മാണ് കു
ടുനും�ശ്രീ ലകവരതിച്ചെ്. ഇതു നൽകുന്ന ആത്
വതിശ്ാസവനും കൂടതി  പചരുപ്ാൾ ജീവനനും 
കായ്യ്ൻ വതിജയതി്തിക്കുന്നെതിനുളള �രതിശ്ര
മങ്ങൾ കൂടുെൽ കരുത്ാർജ്തിക്കുനും എന്നതുറ
്ാണ്. 

സംരംഭങ്ങൾ ഗ്രറോേീണ 
നഗരറേഖലകളിൽ

കായ്യ് യറെ ഭാഗമായതി ഗ്രാമീണപമഖ 
ലയതിൽ ഒരു �ഞ്ായത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിഗെ 
സനുംരനുംഭവനും ഒരു ഗ്രൂ്് സനുംരനുംഭവനും തുടങ്ങുനും. നഗ
രങ്ങളതിൽ ഓപരാ നഗരസഭയതിലനും എട്ടു വ്യക്തി
ഗെ സനുംരനുംഭങ്ങളുനും മൂന് ഗ്രൂ്് സനുംരനുംഭങ്ങളുനും 
തുടങ്ങുനും. ഇതുകൂടായെ െീരപദശപമഖലയതിൽ 

നിലവിചല സംരംഭങ്ങചള 
ശക്ിചപ്ടുത്ക മമാത്രമല്ല 

പുതുതമായി 3000 ല് 
അധികം സംരംഭങ്ങള് 

തുടങ്ങമാന് ദവണ് 
നടപടികള് സ്വീകരിക്കു
ന്തും 'ജീവന'ത്ിചന് 
മചറ്മാരു പ്ധമാന ലക്്യ
മമാണപ്. ചകമാച്ചി ചമദരേമാ 
ദപമാചല ബഹകപ് ളമാസപ് 
നഗരഗതമാഗത ദമഖല

യില് ഇദപ്മാള് അഞ്ഞൂറ്ി 
മുപ്ദതമാളം കുടുംബശ്ീ 

വനിതകള്കപ് ചതമാഴില് 
നല്കമാന് കഴിഞ്ഞതിലൂ

ചട വളചര ശ്ദദ്യമമായ 
മുദന്റ്മമാണപ് കുടുംബശ്ീ 

ബകവരിച്ചതപ്.
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ഓപരാ �ഞ്ായത്തിലനും �ത്് സനുംരനുംഭങ്ങൾ 
വീെനും അധതികമായതി തുടങ്ങു ന്നെതിനുനും �ദ്
െതിയണ്്.  ഈ സനുംരനുംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ  
ൊൽ�ര്യമുള്ള കുടുനും�ശ്രീ അനുംഗങ്ങൾകെ് 
യ�ാതുവായ �രതിശീലനനും (ജനറൽ ഓറതിയ
പറെഷൻ യരൈയതിനതിങ്ങ്) നൽകുനും. ഇെതിൽ 
നതിന്നും സനുംരനുംഭനും തുടങ്ങാൻ മുപന്നാട്ടു വരുന്ന
വർകെ് സ് കതിൽ �രതിശീലനവനും നൽകതി 
സനുംരനുംഭനും തുടങ്ങുകയാണ് ലക്ഷ്യനും. 

കതറോഴിൽ ലവേഗ്ധ്യ 
പരിശീലനത്ിന് 
േികച്ച സ്റോപനങ്ങൾ

സ് കതിൽ �രതിശീലനനും നൽകാനായതി 
വതിവതിധ ഏജൻസതികയള എനും�ാനൽ യചയ്യുന്ന 
പ്രവർത്നവനും നടത്ാനാണ് ഉപദേശതിക്കുന്ന
െ്. പുെതിയ എനും�ാനലതിങ്ങ് വരുപ്ാൾ ലവ
വതിധ്യമാര്ന്നതുനും നൂെനവമായ പമഖലകളതിൽ 
�രതിശീലനനും നൽകാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യനും കുടുനും�
ശ്രീ മതിഷന് ലകവരുനും. ഇെതിനാൽ മുകളതിൽ സൂ
ചതി്തിച്ച സനുംരനുംഭങ്ങൾ കൂടായെ 140 നവീന ആശ
യങ്ങൾ ഉള്ള സനുംരനുംഭങ്ങളുനും (ഓപരാ ജതില്ലയതിലനും 
10 വീെനും) നടത്ാനുനും 'ജീവനനും' �ദ്െതിയതിൽ 
ലക്ഷ്യമതിടുന്. ജതില്ലകളതിൽ ഇതുമായതി �ന്യ്ട് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ തുടങ്ങതികെെതിഞ്ഞു. ഇതു പൂർ
ത്തിയാകുന്നപൊയട ലവവതിധ്യമാർന്ന നൂെന 
സനുംരനുംഭങ്ങളുയട ഒരു ശനുംഖല െയന്ന കുടുനും�ശ്രീ
കെ് സ്ന്മാകുനും. 

േറോർക്ക്ിങ്ങിനും വിപണനത്ിനും 
നൂതന പരിപറോെികൾ

മാർകെറ്തിങ്ങ് യമച്ചയ്ടുത്ാനുനും കൂടുെൽ 
വതി�ണന സാധ്യെകൾ കയണ്ത്ാനുനും 'ജീവ
നനും'കായ്യ് നു സാധതിക്കുയമന്നാണ് പ്രെീക്ഷതി
ക്കുന്നെ്. ഓപരാ നഗരത്തിലനും കുടുനും�ശ്രീയയട 
വതി�ണനപകന്ദ്രങ്ങൾ  ഓപരാ ജതില്ലയതിലനും കുടുനും
�ശ്രീ സൂ്ർമാർകെറ്റുകൾ എന്നതിവ തുടങ്ങാൻ 
ഉപദേശതിക്കുന്ണ്്. കൂടായെ മാസച്ചന്കൾ യമച്ച
യ്ടുത്ാനുനും ഇെതിനായതി സ്തിരനും സനുംവതിധാന
യമാരുകൊനുനും ലക്ഷ്യമതിടുന്. സതി.ഡതി.എസുകൾ
കെ് ധനസഹായനും നൽകാനുനും എല്ലാ ജതില്ല 
യതിലനും പഹാനുംപഷാപ്പുകൾ തുടങ്ങാനുനും ഉപദേശതി
ക്കുന്ണ്്. യെരയഞ്ടുത് ഉൽ�ന്നങ്ങൾ 
ബ്ാൻഡ് യചയ്ത് ഓൺലലൻ ഉൾയ്യടയള്ള 
മാർകെറ്തിങ്ങ് സാധ്യെകൾ പ്രപയാജനയ്ടു 
ത്തുന്നതുനും 'ജീവന'ത്തിയറെ ലക്ഷ്യങ്ങളതിൽ യ� 
ടുന്. യെരയഞ്ടുത് സ്ാ�നങ്ങളതിൽ ഹാൻ
ഡതിക്രാഫ്റ് പഷാറൂമുകൾ തുടങ്ങാനുനും 'സുഭതിക്ഷ' 
(പകാെതിപകൊട് ജതില്ല), 'മാരതി' (ആലപ്പുെ ജതില്ല) 
പ�ാലള്ള മാർകെറ്തിങ്ങ് സനുംവതിധാനനും പുതുൊ 

യതി തുടങ്ങാനുനും ലക്ഷ്യമതിടുന്.  

പദ്ധതി വിജയത്ിന് 
സർക്കറോർ ഒപെമുണ്്

അയൽക്കൂട് വനതിെകൾകെ് മാന്യമായ യൊ 
െതിലനും വരുമാനവനും പനടതിയകൊടുകൊനുളള കുടുനും
�ശ്രീയയട �രതിശ്രമങ്ങൾകെ് സർകൊരതിൽ 
നതിന്നും മതികച്ച �തിന്തുണ ലഭതിക്കുന് എന്നതുനും 
എടുത്തു �റപയണ് കാര്യമാണ്.  കുടുനും�ശ്രീ 
അനതിമൽ യ�ർത്് കൺപരൈാൾ യൂണതിറ്റുകയള 
അനതിമൽ യ�ർത്് കൺപരൈാൾ നടത്ാനുളള 
ഏജൻസതിയാകെതി സർകൊർ െീരുമാനനും ലഭതിച്ച
െ് ഇെതിൽ പ്രധാനമാണ്. കൂടായെ സനുംരനുംഭ
ങ്ങൾക്കുള്ള വായ്ാ തുക രണ്രലക്ഷനും രൂ�യതിൽ 
നതിന്നും �ത്തുലക്ഷമാകെതി ഉയർത്തി. ഇപൊ
യടാ്നും കുടുനും�ശ്രീ യടയ് ലറതിങ്ങ് യൂണതിറ്റു 
കൾകെ് യടണ്റതില്ലായെ വർകെ് ഓർഡറകൾ 
നൽകാൻ �ഞ്ായത്തുകൾക്കുനും സർകൊർ വകു
പ്പുകൾക്കുനും അനുമെതി ലഭ്യമാകൊനുനും നാ�്കതിൻ 
യൂണതിറ്റുകൾകെ് പകരള യമഡതികെൽ സർവീസ് 
പകാർ്പറഷൻ ലതിമതിറ്ഡ് (യക.എനും.എസ്.
സതി.എൽ) നതിന്നും സ�് ലള ഓർഡർ ലഭതിച്ച
തുനും യടയ് ലറതിങ്ങ് യൂണതിറ്റുകൾകെ് പലാട്റതി വകു
്തിൽ നതിന്നും സാമൂഹ്യനീെതി വകു്തിൽ നതിന്നും 
വർകെ് ഓർഡർ ലഭതിച്ചതുനും ഇെതിയറെ ഭാഗമാണ്. 
അയൽക്കൂട് വനതിെകൾകെ് കൂടുെൽ യമച്ചയ്ട് 
യൊെതിലവസരങ്ങളുനും വരുമാനവനും ലഭ്യമാകുന്ന
െതിനുള്ള ഭൗെതികസാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുകെതി
യകൊടുക്കുന്നെതിലൂയട കുടുനും�ശ്രീയയട സനുംരനുംഭ
പമഖലയ്ക് കൂടുെൽ ഉണർവ്നും ഊർജ്വനും ലക 
വരുയമന്ന് പ്രെീക്ഷതികൊനും. 

മമാരകറ്ിങ്ങപ് ചമച്ചചപ്ടു
ത്മാനും കൂടുതല് 
വിപണന സമാധ്യതകള് 
കചണ്ത്മാനും 
'ജീവനം'കമാചമ്യപ് നു 
സമാധിക്കുചമന്മാണപ് 
പ്തീക്ിക്കുന്തപ്. ഓദരമാ 
നഗരത്ിലം 
കുടുംബശ്ീയുചട 
വിപണന ദകന്ദ്രങ്ങള്  
ഓദരമാ ജില്ലയിലം 
കുടുംബശ്ീ 
സൂപ്രമമാരകറ്റുകള് 
എന്ിവ തുടങ്ങമാന് 
ഉദദേശിക്കുന്നുണ്പ്. 

പലഖകന് കുടുനും�ശ്രീ മതിഷന് 
എക്തികയുട്ീവ് ഡയറക്ടറാണ്
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കാലാവസ്ാവ്യെതിയാനത്തിയറെ പ്രെ്യാ
ഘാെങ്ങയളക്കുറതിച്ചുള്ള ഗൗരവെരമായ 

ചര് ച്ച കള് നടക്കുന്ന ഘട്ത്തില് സമൂഹയത്
യായക �ങ്ാളതികളാകെതി അെതിയന പ്രെതിപരാധതി
ക്കുന്നെതിനുള്ള ഇടയ�ടലകളാണ് ഏറ്വനും 
പ്രധാനനും. സര് കൊരതിയറെ �ന്യ്ട് വകുപ്പുക
ളുനും സന്നദ്-സാമൂഹ്യ സനുംഘടനകളുനും മെ 
സമുദായ സനുംഘടനകളുനും രാഷ്ടീയ്ാര്  ട്തികളുനും 
അടകെനും നതിരവധതി ഏജന്സതികള് ഈ ലക്ഷ്യ
പത്ായട ലവവതിദ്്യപൂര്ണ്ണമായ പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങള് സനുംഘടതി്തികൊറണ്്. നവപകരള സൃഷ്ടതി
കൊയള്ള  സര്കൊരതിയറെ വതിവതിധ �ദ്െതികളതി
ല്  ഹരതിെപകരളനും മതിഷന് ആെ്യന്തികമായതി 
ലക് ഷ്യനും യവയ്കന്നെ് പകരളത്തിയറെ  �ാരതി
സ്തിെതിക സമനതില സനുംരക്ഷതിക്കുക എന്നൊ
ണ്. അതുയകാണ്് െയന്ന  ഈ വര്ഷനുംയത് 
പലാക�രതിസ്തിെതി ദതിനാചരണനും വലതിയ പ്രാ
ധാന്യപത്ായടയാണ് മതിഷന് ആസൂത്രണനും 
യചയ്തെ്. ഈ വര്ഷനും ജൂണ 5നു ഒരു പകാടതി 
മരനും നടുനും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രതി പ്രഖ്യാ�തിച്ചപ്ാള് 
�രതിസ്തിെതിയയ സനും�ന്തിച്ച് ഉയര്ന്നതിട്ടുള്ള 
ആശങ്കളുയട സാഹചര്യത്തില്  ആ സപന്ദശനും 
അപെ ആപവശപത്ായട ഏയറ്ടുകൊന് ജനങ്ങ
ള് െയ്ാറായതി. �തിന്നീട് നടന്നെ് യാന്ത്രതിക
മായ �രതിസ്തിെതി ദതിനാചരണ പ്രസനുംഗങ്ങപളാ 
യവറയെയയാരു ലെ നടപലാ അല്ല. സമൂഹ
ത്തിയറെ എല്ലാ പകാണുകളതില് നതിന്നും വൃക്ഷ
ലത്കള്കെ്  പവണ്തിയള്ള വതിപുലമായ ആവ 
ശ്യനും ഉയര്ന്. മുഖ്യമന്ത്രതിയയട െയന്ന പനതൃെ്
ത്തില് വനനും വകുപ്പുനും കൃഷതി വകുപ്പുനും െപദേശഭ
രണ വകുപ്പുനും പചര്ന്ന് നടത്തിയ ചര്ച്ചകള് 
ഫലപ്രദമായ ഇടയ�ടലകള്കെ്  സഹായകമാ
യതി. എന്നാല് നടാന് �റ്റുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളുയട 
ഒരുപകാടതി ലെകള് ലഭ്യമാക്കുക എന്നൊയതി
രുന് ഏറ്വനും വലതിയ യവല്ലുവതിളതി. �യക്ഷ, പ്രാ
പദശതികമായ സമാഹരണനും  കൂടതിയായപ്ാള് 

ഒരുപകാടതി ലെകളുയട ലക്ഷ്യനും പനടാന് 
കെതിഞ്ഞു. വനനും വകു്ാണ് അെതില് സുപ്രധാന 
�ങ്കുവഹതിച്ചെ്. മുന് വര്ഷ ങ്ങയള അപ�ക്ഷതിച്ച് 
വര്ദ്തിച്ച �ങ്ാളതിത്മാണ് ഈ വര്ഷനും ജൂണ 
5നു്  ഉണ്ായയെന്ന് മാധ്യമങ്ങള് റതിപ്ാര്ട്്  
യചയ്തു. �രതിസ്തിെതി സനുംരക്ഷണപത്ാട് ഉത്ര
വാദതിെ്മുള്ള ഒരു ജനെയയന്ന പ്രെീക്ഷയാണ് 
അന്നയത് അനുഭവങ്ങള് സാക്ഷ്യയ്ടു
ത്തിയെ്.

എന്നാല് ഇതുയകാണ്് സമാധാനയ്ട്ടു 
യകാണ്് അടുത് ജൂണ 5 നു പവണ്തി കാത്തിരതി
ക്കുകയല്ല പവണ്െ് എന്ന പ�ാധ്യമാണ് 
ഹരതിെ പകരളനും മതിഷന് മുപന്നാട്ടു യവയ്കന്നെ്. 
അെതിപവഗനും നഷ്ടയ്ട്ടു യകാണ്തിരതിക്കുന്ന വന
സ്ത്് പുനരുജ്ീവതി്തിക്കുന്നെതിനായതി 
ഇന്്യയതില് ഏൊണ്് എല്ലാ സനുംസ്ാനങ്ങളതി
ലനും വതിവതിധങ്ങളായ സര്കൊര് �ദ്െതികള് 
പനരതിട്ടുനും സന്നദ്സനുംഘടനകള് വെതിയനും വര്ഷ
ങ്ങളായതി നടന് വരുന്ണ്്. 1950 മുെല് രാജ്യ
ത്് ആചരതിക്കുന്ന വനമപഹാത്വനും വനങ്ങളു
യട വീയണ്ടു്തിനായതി ലക്ഷകെണകെതിന്  
വൃക്ഷങ്ങള് നട്തിട്ടുണ്്. എന്നാല് നട് മരങ്ങളതില് 
എത്രമാത്രനും വളര്ന്യവന്ന �രതിപശാധന ഫല
പ്രദമല്ല എന്നതുയകാണ്് െയന്ന അത്രനും ഇട
യ�ടലകള് യകാണ്് പ്രെീക്ഷതിക്കുന്ന അത്രയനും 
ഫലമുണ്ാകുന്നതില്ല എന്നൊണ് അവസ്. 
�യക്ഷ, �രതിസ്തിെതി പനേഹതികളായ ചതില വ്യ
ക്തികള് ജീവതിെചര്യപ�ായല സ്ന്നും ലകക
ള്യകാണ്ടുനട്ടുവളര്ത്തിയ കാടുകയളക്കുറതിച്ചുള്ള  
ആപവശകരമായ കഥകള് നമെള് പകള്കൊ 
റണ്്. അത്രനും അനുഭവങ്ങള് ചതില ഗൗരവമു
ള്ള �ാഠങ്ങള് നല്കുന്ണ്്. മരങ്ങള് നടുന്നതു 
യകാണ്് അവസാനതിക്കുന്നെല്ല വൃക്ഷവെ്കര 
ണനും എന്ന പ്രക്രതിയ, മറതിച്ച് നതിരന്ര �രതി�ാല
നത്തിലൂയട വളരുന്നെതിനുള്ള �തിന്തുണയനും 
നപകേണ്തുണ്്. ആന്ധാപ്രപദശ് സര്കൊര്  മൂന് 

 കണക്ടുപ്ിേോയി  
ഹരിതവോരം  

റഡറോ െി എന് സീേ

നട്ടമരങ്ങചള സംരക്ി
ക്കുന്തിനുള്ള ഇട

ചപടലകള് ഉണ്മാകണ
ചമന്മാണപ് ഹരിത 

ദകരളം മിഷന് ആഗ്ഹി
ക്കുന്തപ്. ജൂണ് 5 നും 

തുടരന്നുള്ള േിവസങ്ങളി
ലം ദകരളത്ില് വിവിധ 

സംഘടനകളുചടയും 
സ്മാപനങ്ങളുചടയും 

വ്യക്ികളുചടയും 
ദനതൃത്വത്ില് നട്ടമരങ്ങ

ളുചട ഇദപ്മാഴചത് 
സ്ിതി പരിദശമാധിക്കുന്
തിനുള്ള മരങ്ങളുചട കണ

ചകടുപ്ിനു സമയമമായി 
എന് സദദേശമമാണപ് 

ഹരിത ദകരളം മിഷന് 
നല്കുന്തപ്.
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വര്ഷനും മു്് 25 പകാടതി മരങ്ങള് നടുന്നെതിന് 
�രതി�ാടതി ആവതിഷ്കരതിച്ചു. �യക്ഷ, �തിന്നീട് �രതി
പശാധതിച്ചപ്ാള് ആസൂത്രണനും യചയ്തെതില് 
െയന്ന യചറതിയയാരു ശെമാനനും മാത്രനും നടുകയനും 
അെതില് െയന്ന യചറതിയയാരു ശെമാനനും മാത്രനും 
വളരുകയനും യചയ്യുന് എന്നൊണ് സ്തിെതി 
എന്ന് മനസതിലാകെതി. ഇപ്ാള് വീണ്ടുനും ആന്ധാ
പ്രപദശ് സര്കൊര്  അഞ്ചുവര്ഷനും  യകാണ്് 
അഞ്ചുപകാടതി മരനും എന്ന ലക് ഷ്യനും മുപന്നാട്ടു യവ
ച്ചതിരതിക്കുകയാണ്. 

 ഇത്രനും അനുഭവങ്ങളതില് നതിന്നും ഉള്    
 യകൊണ് �ാഠങ്ങള് മുന്നതിര്ത്തി  നട്മരങ്ങയള 
സനുംരക്ഷതിക്കുന്നെതിനുള്ള ഇടയ�ടലകള് ഉണ്ാ
കണയമന്നാണ് ഹരതിെ പകരളനും മതിഷന് ആഗ്ര
ഹതിക്കുന്നെ്. ജൂണ 5 നുനും തുടര്ന്ള്ള ദതിവസ
ങ്ങളതിലനും പകരളത്തില് വതിവതിധ സനുംഘടനക 
ളുയടയനും സ്ാ�നങ്ങളുയടയനും വ്യക്തികളുയടയനും 
പനതൃെ്ത്തില് നട്മരങ്ങളുയട ഇപ്ാെയത് 
സ്തിെതി �രതിപശാധതിക്കുന്നെതിനുള്ള മരങ്ങളുയട 
കണയകെടു്തിനു സമയമായതി എന്ന സപന്ദശമാ
ണ് ഹരതിെ പകരളനും മതിഷന് നല്കുന്നെ്. ഇതുനട
ത്തുന്നെതിന് ജൂണ 5നു ലെകള് നടാന് 
പനതൃെ്നും നകേതിയ വതിദ്യാഭ്യാസ സ്ാ�നങ്ങളുനും 
റസതിഡന്സ് അപസാസതിപയഷനുകളുനും കുടുനും�
ശ്രീ അയല് ക്കൂട്ങ്ങളുനും വതിവതിധ സ്ാ�നങ്ങളുനും 
ആര്ട്സ്   ആന്ഡ് പ്ാര്ട്സ് ക്ലബ്ബുകളുനും ആ 
വശ്യമായ ടീമതിയന െയ്ാറാപകെണ്തുണ്്. 
ൊയെ �റയന്ന കാര്യങ്ങള് �രതിപശാധനയ്ക് 
വതിപധയമാകെണനും.
• നട്മരങ്ങള് ഇപ്ാള് അവപശഷതിക്കുന്

പണ്ാ? 
• ഉയണ്ങ്തില് ആവശ്യമായ തുടര് സനുംരക്ഷ

ണനും ലഭ്യമാപണാ? 
• യചടതികെ് ആപരാഗ്യമുപണ്ാ? ഇയല്ലങ്തില് 

എന്ാണ് യചപയ്ണ്െ്?
• യചടതി അവപശഷതിക്കുന്നതിയല്ലങ്തില് എന്് 

യകാണ്ാണ് അെ് നശതിച്ചു പ�ായെ്?
• �രതിഹാര മാര്ഗങ്ങള് എന്ാണ്?

ഒപക്ടാ�ര്  2 മുെല് ഹരതിെവാരനും ആചരതി
ച്ചു യകാണ്ാണ് മരങ്ങളുയട �രതിപശാധന (Tree 
Audit) നടപത്ണ്െ്. ഇെതിനായതി ചുമെലയ് 
ടുത്തിയ ടീനും അനുംഗങ്ങള് യചടതികളുയട �രതിപശാ
ധനയമായതി �ന്യ്ട്് െയ്ാറാക്കുന്ന �രതി
പശാധനാ റതിപ്ാര്ട്് (Audit Report)  പയാഗനും 
പചര്ന്ന്  യ�ാതുവായതി അവെരതി്തിക്കുകയനും  
പ�ാരായ്മകള് �രതിഹരതികൊന് നട�ടതികള് 
സ്ീകരതിക്കുകയനും പവണനും. ഇങ്ങയന െയ്ാറാ
ക്കുന്ന റതിപ്ാര്ട്തിയറെ  അടതിസ്ാനത്തില് നഷ്ട
യ്ട് ഓപരാ വൃക്ഷലത്ക്കുനും �കരമായതി ഒരു 
ഫലവൃക്ഷലത്നടുന്നെതിനുള്ള ഉത്രവാദതി
െ്നും വീഴ്ച വരുത്തിയവര്  ഏയറ്ടുകെണനും. �രമാ

വധതി സാമൂഹ്യ മാദ്്യമങ്ങളതിലൂയട �രതിപശാധ
നാ റതിപ്ാര്ട്ടുകള് �ങ്കു യവയ്കാനാകണനും. 
ഹരതിെ വാരനും ആസൂത്രണനും യചയ്യുപ്ാള് മൂന്
ദതിവസനും �രതിപശാധനയ്കനും രണ്ടുദതിവസനും റതിപ്ാ
ര്ട്്  െയ്ാറാകൊനുനും യചലവെതികെണനും. ഹരതിെ
വാരത്തിയറെ പ്രചരണനും ഹരതിെ പകരളനും 
മതിഷയറെ ഭാഗമായതി സനുംഘടതി്തികെയ്ടുനും. 
എന്നാല് ഇത്രയമാരു ജനകീയ �രതിപശാധ
യ്കായള്ള െയ്ായറടു്് സനും�ന്തിച്ച് �രമാവധതി 
പ്രചരണനും നടത്ാന് ഓപരാ സനുംഘടനയനും 
സ്ാ�നവനും െയ്ാറാകണനും, �ൗര പ�ാധനും 
സനും�ന്തിച്ചുള്ള ഒരു ആത്�രതിപശാധന കൂടതി
യാണതിെ്. ഓപരാ ജതില്ലയതിലനും വതിെ രണനും യച
യ്തതിട്ടുള്ള ലെകളുയട വതിവരങ്ങള് കലക്ടര്മാരു
യട ലകവശമുണ്്. ജതില്ലകളതില് സര്കൊര്  
സനുംവതിധാനനും ഉ�പയാഗതിച്ച് �രതിസ്തി െതി ദതിന
വമായതി �ന്യ്ട്് നട് ലെകളുയട ഇപ്ാെ
യത് അവസ് ഹരതിെ പകരളനും മതിഷന് പശഖരതി
ക്കുന്ണ്്. എന്നാല് ഓപരാ പ്രപദശത്തുനും 
ജനകീയമായതി നടത്തുന്ന �രതിപശാധനയതിലൂയട 
നട് മരങ്ങളുയട ഇപ്ാെയത് അവസ് മനസതി
ലായാല് വൃക്ഷവെ്കരണയമന്ന പ്രവര്ത്ന 
യത് കൂടുെല് ഫലപ്രദമാക്കുന്നെതിന് കെതിയനും 
എന്ന് മാത്രമല്ല, മരങ്ങളുയട കാവല് നതില്ക്കുന്നവര്  
കൂടതിയാകണനും എന്ന ജാഗ്രെയനും ഇെതില് �ങ്ാ
ളതിയാകുന്നവരതില് സൃഷ്ടതികെയ്ടുനും.

 2017-18 സനുംസ്ാന �ഡ്ജറ്് പ്രഖ്യാ�തിച്ച 
ലക് ഷ്യനും ഈ വര്ഷനും     മൂന് പകാടതി മരങ്ങള് 
നടുനും എന്നൊണ്. ജൂണ 5യറെ  ഒരു പകാടതി മര
ങ്ങള്ക്കു പുറപമ രണ്ടുപകാടതി ലെകള് കൂടതി 
അടുത് ജൂണ 5നു മു്ായതി െയ്ാറാപകെണ്തു
ണ്്. വതിപുലമായ െയ്ായറടുപ്പുകള് �ന്യ്ട് 
വകുപ്പുകള് ആരനുംഭതിച്ചു കെതിഞ്ഞു. ഹരതിെ പകരളനും 
മതിഷനുനും മഹാത്ാഗാന്തി ഗ്രാമീണ യൊെതിലറ
്് മതിഷനുനും കുടുനും�ശ്രീയനും പചര്ന്യകാണ്് 
രണ്ടു പകാടതി ഫലവൃക്ഷലത്കള് െയ്ാറാക്കു
യമന്നാണ് വതിഭാവനനും യചയ്തതിട്ടുള്ളെ്. ഇെതിനാവ
ശ്യമായ ലെകളുയട വതികസനത്തിന് യൊെതില
റ്് യൊെതിലാളതികള്കെ്  ആവശ്യമായ �രതിശീ 
ലനനും കൃഷതി വകു്തിയറെ പനതൃെ്ത്തില് ആരനും
ഭതിച്ചു കെതിഞ്ഞു. ഇെ് ഒപര സമയത്് ആവശ്യ
മായ വൃക്ഷലത്കളുയട ലഭ്യെ ഉറ്ാക്കുകയനും 
�െതിനായതിരകെണകെതിനു യൊെതിലാളതികള്കെ് 
യൊെതില് ലഭ്യമാക്കുകയനും നാടതിയറെ �രതിസ്തി
െതി സനുംരക്ഷണത്തില് നതിര്ണ്ണായക�ങ്കു വഹതി
ക്കുകയനും യചയ്യുനും. മണ്നും ജലവനും മരങ്ങളുനും സനുംര
ക്ഷതിക്കുകയയന്നാല് നമെയളത്യന്ന സനുംരക്ഷതി 
ക്കുക എന്നാണ്. പ്രകൃെതി സനുംരക്ഷണത്തിയറെ 
ഔദാര്യപ്രകടനങ്ങളല്ല, ആത്ാര്ഥമായ ഇട
യ�ടലകളാണ് സ്യനും രക്ഷയ്കായതി നമുക്കുപവ
ണ്െ്.

   
   
പലഖതിക 
ഹരതിെ പകരളനും മതിഷന്  
ഉ�ാദ്്യക്ഷയാണ്

ഒദക്ടമാബര  2 മുതല് 
ഹരിതവമാരം ആെരിച്ചു 
ചകമാണ്മാണപ് മരങ്ങളുചട 
പരിദശമാധന 
നടദത്ണ്തപ്. 
ഇതിനമായി 
ചുമതലചപ്ടുത്ിയ ടീം 
അംഗങ്ങള് ചെടികളുചട 
പരിദശമാധനയുമമായി 
ബന്ധചപ്ട്ടപ് തയ്മാറമാക്കു
ന് പരിദശമാധനമാ 
റിദപ്മാരട്ടപ് ദയമാഗം 
ദെരന്പ്  ചപമാതുവമായി 
അവതരിപ്ിക്കുകയും  
ദപമാരമായ്മകള് പരിഹരി
കമാന് നടപടികള് 
സ്വീകരിക്കുകയും ദവണം. 
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അരവിന്റോക്ഷന്. പി

�ഠിക്കുക �ിന്തുണയ്ക്കുക

 യുവതലമുറയില് 
അന്യംനിന്നുചകമാണ്ിരി

ക്കുന് നന്മകളും 
മൂല്യങ്ങളും തിരിച്ചു 

പിടിക്കുന്തിദനമാചടമാപ്ം 
വിേ്യമാരത്ികള്കപ് 
ദനതൃപമാടവദശഷി 

ബകവരിക്കുന്തിനമായി 
ഇത്രം പദ്തികള് 

വഴിചയമാരുക്കുകയമാണപ്. 
ശ്ീകൃഷ്ണപുരം ദബ്മാകപ് 

പഞ്മായത്ിചന് 
കീഴിലള്ള കടമ്ഴിപ്പുറം 

സമാമൂഹ്യ ആദരമാഗ്യ 
ദകന്ദ്രത്ിചന്  ദനതൃത്വ
ത്ില് പ്വരത്ിക്കുന് 
സമന്വയ പമാലിദയറ്ീവപ് 
ചസകന്റി യൂണിറ്മാണപ് 
NSS വിേ്യമാരത്ികളുചട 

ദസവനചത് ഫലപ്േമമാ
യി ഉപദയമാഗചപ്ടുത്

ന്തപ്.

ശ്ീകൃഷ്ണപുരകത് വിേ്യറോർത്ികൾ 
പുതുെരിതകേഴുതുന്നു

�ാലകൊട് ജതില്ലയതിയല ശ്രീകൃഷ്ണപുരനും 
പ്ാകെ് �ഞ്ായത്് പ്രപദശയത് 6 ഗ്രാ

മ�ഞ്ായത്തുകളതിയല പകാപളജ്, ഹയർയസകെ
റെറതി വതിദ്യാലയങ്ങളതിലായതി 11 നാഷണൽ സർവ്ീ
സ് സ് കീനും (NSS) യൂണതിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്.  
ഈ യൂണതിറ്റുകളതിലള്ള 1100 വതിദ്യാർത്ഥതികളുയട 
കർമെപശഷതി സാന്്ന�രതിചരണ രനുംഗത്് ഉ�
പയാഗയ്ടുത്തുന്ന െനതു �രതി�ാടതിയാണ് STUDY 
AND SUPPORT. കെതിഞ് രണ്ടു വർഷകൊലത്തിനതിട
യതിൽ വതിവതിധങ്ങളായ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏയറ്ടു
ത്തുയകാണ്ടുള്ള NSS �ദ്െതികൾ നാടായക ശ്രദ്തി
ക്കുന്നവയായതി മാറതി.  യവെലമുറയതിൽ അന്യനും 
നതിന്യകാണ്തിരതിക്കുന്ന നൻമകളുനും മൂല്യങ്ങളുനും 
െതിരതിച്ചു�തിടതിക്കുന്നെതിപനായടാ്നും വതിദ്യാർത്ഥതി
കൾകെ് പനതൃ�ാടവപശഷതി ലകവരതിക്കുന്നെതി
നുനും ഇത്രനും �ദ്െതികൾ വെതിയയാരുക്കുകയാ
ണ്. ശ്രീകൃഷ്ണപുരനും പ്ാകെ് �ഞ്ായത്തിയറെ 
കീെതിലള്ള കട്െതിപ്പുറനും സാമൂഹ്യ ആപരാഗ്യപക
ന്ദ്രത്തിയറെ  പനതൃെ്ത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
‘സമന്യ’ �ാലതിപയറ്ീവ് യസകെറെറതി യൂണതിറ്ാ
ണ് NSS വതിദ്യാർത്ഥതികളുയട പസവനയത് ഫലപ്ര

ദമായതി ഉ�പയാഗയ്ടുത്തുന്നെ്.

സേന്വയകക്കറോരു വറോഹനം - 
സ്വപ്ം പൂവണിഞ്ഞു.

സമന്യ യസകെറെറതി യൂണതിറ്തിയൻറ പനതൃ
െ്ത്തിൽ പഹാനും യകയർ നടത്തുന്നെതിന് വാഹ
നമതില്ലാത്െ് വലതിയയാരു െടസ്മായതിരുന്.  
പ്ാൻ ഫണ്് ഉ�പയാഗതിച്ച് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങു
ന്നെതിന് സർകൊർ മാർഗ്ഗപരഖ �തിന്തുണയ്കാത്
െതിനാൽ ജനകീയ ഫണ്തിനുംഗതിലൂയട വാഹനനും 
വാങ്ങതികൊൻ കട്െതിപ്പുറനും സാമൂഹ്യ 
ആപരാഗ്യ പകന്ദ്രത്തിയല HMC, PMC സമതിെതി
കൾ െീരുമാനതിച്ചു.  വീടുകൾ പൊറനും കയറതിയതി
റങ്ങതി യകാച്ചുനാണയത്തുട്ടുകൾ പശഖരതിച്ച് 
വലതിയയാരു സനുംഖ്യയാകെതി സനുംരനുംഭയത് 
സഹായതികൊൻ കുട്തികൾ മുപന്നാട്ടുവന്നെ് 
ഏവർക്കുനും ആത്വതിശ്ാസനും �കർന്. 9 വതി
ദ്യാലയ യൂണതിറ്റുകൾ വെതി NSS വതിദ്യാർത്ഥതികൾ 
3,73,280 രൂ� സനുംഭരതിച്ചുയവന്നെ് ഏയറ പ്രപചാ
ദകമായ സനുംഭവമായതി മാറതി.  മറ്് മാർഗ്ഗങ്ങൾ 
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വീടുകള് ദതമാറം കയറി
യിറങ്ങി ചകമാച്ചുനമാണയ
തുട്ടുകള് ദശഖരിച്ചപ് 
വലിചയമാരു സംഖ്യയമാ
കി സംരംഭചത് 
സഹമായികമാന് കുട്ടികള് 
മുദന്മാട്ടുവന്തപ് 
ഏവരക്കും ആത്മ
വിശ്വമാസം പകരന്നു. 9 
വിേ്യമാലയ യൂണിറ്റുകള് 
വഴി NSS വിേ്യമാരത്ികള് 
3,73,280 രൂപ സംഭരിച്ചു
ചവന്തപ് ഏചറ പ്ദെമാേ
കമമായ സംഭവമമായി 
മമാറി. അവപരായടാ്നും സ് പനഹദൂെരായതി നതിന്നെ് 

മണ്ണ്റ് വതി.ടതി. ഭട്െതിരതി്ാട് പകാപളജ്, ശ്രീകൃ
ഷ്ണപുരനും ഗവ. എഞ്തിനീയറതിനുംഗ് പകാപളജ് 
എന്നതിവതിടങ്ങളതിയല വതിദ്യാർത്ഥതികളാണ്.  െങ്ങ
ളുയട കുടുനും�ാനുംഗങ്ങയളപ�ായല വതിദ്യാർത്ഥതി
കൾ യാത്രകൊരായ പരാഗതികയള �രതിചരതിച്ചെ് 
ഭാവതിയതിപലക്കുള്ള ഒരു ചുവടുയവയ്്�ായതിട്ാണ് 
�ലരുനും കണ്െ്.  ഇത്രനും �രതി�ാടതികളതിൽ 
�യങ്ടുക്കുന്ന വതിദ്യാർത്ഥതികളുയട അച്നമെമാർ 
ഒരതികെലനും അനാഥരാവതിയല്ലന്ന് ഉറ്തികൊനും.

ക്യറോന്സർ റരറോഗികറളറോകെറോപെം
എല്ലാ NSS  യൂണതിറ്തിയലയനും വതിദ്യാർത്ഥതി

കൾകെ് ഒരു ദതിവസയത് ക്ലാസ് സനുംഘടതി്തിച്ചു 
യകാണ്ാണ് ഈ �ദ്െതി തുടങ്ങതിയെ്. ഓപങ്ാ
ളജതിസ്റ് കൂടതിയായ യമഡതികെൽ ഓഫീസർ 
പഡാ. ദീ�ക് പഗാ�തിനാഥ്, �ാലതിപയറ്ീവ് പ്ര

വെതി പശഖരതിച്ച തുക കൂടതി പചർത്്  യ�ാപലപറാ 
ZLX എന്ന വാഹനനും വാങ്ങതിച്ച് ആശു�ത്രതിയതി
പലകെ് ലകമാറകയാണുണ്ായെ്.  9,32,353 
രൂ� യചലവെതിച്ച് വാങ്ങതിച്ച �ാലതിപയറ്ീവ് 
ആവശ്യത്തിനുള്ള വാഹനനും നതിരത്തിലൂയട നീ
ങ്ങുപ്ാൾ വതിദ്യാർത്ഥതികൾക്കുനും നമുപകെവർ
ക്കുനും ഒന്നതിച്ച് അഭതിമാനതികൊനും,  ഇെ് ഞങ്ങളുയട
കൂയട വതിയർ്തിയറെ ഉെ്�ന്നമായണന്ന്.

പറോരറോപ്ീജിയ റരറോഗികറളറോകെറോത്് 
ഉല്റോസയറോത്ര

കതിടപ്പു പരാഗതികളതിൽ ഏയറ ദുുഃസ്ഹമായ 
ജീവതിെസാഹചര്യങ്ങളുമായതി മുപന്നാട്ടുപ�ാകു 
ന്നെ് അരയ്ക ൊയെ നതിപശേഷനും െകർന്പ�ായ 
�ാരാപ്ീജതിയ പരാഗതികളാണ്.  െങ്ങളുയട കതിട
പ്പുമുറതിയയ പലാകമായതി കണ്ടുയകാണ്് ജീവതിക്കു
ന്ന ഈ പരാഗതികയള പുറനുംപലാകയത്ത്തിച്ച് 
അവരുയട മനസ്തിന് സപന്ാഷപമകതിയകാണ്ടു
ള്ള യാത്രകൾ സനുംഘടതി്തിക്കുന്നെ് സമന്യയ
യട പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങളതിയലാന്നാണ്.  
കെതിഞ് വർഷയത് രണ്ടുയാത്രകൾ മലമ്പുെ, 
തൃശ്ശൂർ ചാവകൊട് ഭാഗങ്ങളതിപലകൊണുണ്ായ
െ്. ഈ വർഷനും യാത്രപ�ായെ് യകാച്ചതിയതിയല 
കടൽ െീരപത്കൊയതിരുന്.  ജീവതിെത്തിൽ 
ഒരതികെലനും കടൽ കാണാത്വർ, പ�ാട്തിൽ 
കയറാത്വർ, ആെകെടലതിപലകെ് യാത്ര പ�ാ
കാത്വർ, കടൽയവള്ളത്തിയറെ രുചതിയറതിയാ 
ത്വർ  അങ്ങയന �ലതുനും ആദ്യമായതി യചയ്യു
ന്നവർ, അവരുയട ജീവതിെത്തിയല മറകൊനാ
വാത് ഏടായതി ഈ യാത്ര മാറതി.

ഇവതിയട പരാഗതികയള വീട്തിൽ നതിന്നും യകാ
ണ്ടുവരുന്നതു മുെൽ െതിരതിയച്ചത്തുന്നതുവയര 



പി.റേരിക്കുട്ി ഐ.എ.എസ് 
പഞ്റോയത്് ഡയറക്ടർ  

�തി.പമരതിക്കുട്തി ഐ.എ.എസ് �ഞ്ായത്് ഡയറക്ടറായതി 
2017 ആഗസ്റ് 29ന് ചുമെലപയറ്റു. ഇപ്ാൾ എനും.ജതി.
എൻ.ആർ.ഇ.ജതി.എസ് മതിഷൻ ഡയറക്ടറാണ്. �ഞ്ായത്് 
ഡയറക്ടറയടയനും ഗ്രാമവതികസന കമെതിഷണറയടയനും അധതികചു
മെല വഹതിക്കുന്. റവനയൂ വകു്തില് പജായതിറെ് കമെതിഷണറാ
യനും ലാൻഡ്  പ�ാർഡ് യസക്രട്റതിയായനും പകരള പസ്ററ്് 
ലാൻഡ് യൂസ് പ�ാർഡ് കമെതിഷണറായനും ലീഗല് യമപരൈാളജതി 
കൺപരൈാളറായനും യക.എസ്.ആർ.ഇ.സതി ഡയറക്ടറായനും �ാല
കൊട് ജതില്ലാ കളക്ടറായനും പസവനമനുഷ്തിച്ചതിട്ടുണ്്.
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വർത്കൻ ഗപണഷ് മുപന്നാർപകൊട് എന്നതി
വർ 11 പകന്ദ്രങ്ങളതിലയമത്തി ക്ലാസതിന് പനതൃെ്നും 
നൽകതി. തുടർന്ന്  6 ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തുകളതിലായതി  
�ാലതിപയറ്ീവ് �ദ്െതിയതിൽ രജതിസ്റർ യചയ്ത 
മുഴവൻ പരാഗതികളുയട അടുപത്ക്കുനും വതിദ്യാർ
ത്ഥതികൾ കടന് യചന്. പരാഗതികളുയട 
ചതികതിൽസ, ജീവതിൊവസ് തുടങ്ങതിയ വതിവര
ങ്ങൾ  പശഖരതിച്ച് പ്രപെ്യക �ഠനത്തിന് വതിപധ
യമാകെതി. തുടർന്ന് ഓപരാ വാർഡതിലനും  ക്യാൻ
സറതിയനെതിയര വീടുകൾ പൊറനും കയറതിയതിറങ്ങതി 
പ്രചരണവനും പ്രപെ്യക ഗ്രാമസഭയനും സനുംഘടതി
്തിച്ചു. 

തണൽ - ഡയറോലിസിസ് 
റരറോഗികൾകക്കറോരു ലകത്റോങ്ങ്

�ാലതിപയറ്ീവ് പരാഗതികളതിൽ ഏറ്വനും 
കൂടുെൽ സാ്ത്തിക യചലവ് ഏയറ്ടുപകെണ്തി 
വരുന്ന വതിഭാഗമാണ് വൃകെ പരാഗതികയളന്ന് നമു
കെറതിയാനും. ഡയാലതിസതിസതിനു വതിപധയരാകുന്ന 
ഇവരതിയല �ാവങ്ങൾകെ് ചതികതിൽസാ യചലവ് 
കയണ്ത്തുന്നെതിനായതി യചറതിയയാരു സഹായ
യമന്നനതിലയതിൽ ആരനുംഭതിച്ച �ദ്െതിയാണ്  
െണൽ. NSS വതിദ്യാർഥതികളുയട സഹായപത്ാ
യടയാണ് �ദ്െതി മുപന്നാട്് യകാണ്ടു പ�ാകാൻ 
ഉപദേശതിക്കുന്നെ്. ആദ്യഘട്യമന്ന നതിലയതിൽ 
വതിവതിധ ഗ്രന്ഥകർത്ാകെളുയട പുസ്തകങ്ങൾ ജന
ങ്ങൾകെതിടയതിൽ വതിറ്െതിച്ചുയകാണ്് ലഭതിക്കുന്ന 
കമെീഷൻതുക ഈ നതിധതിയതിപലകെ് ലകമാറ
ന്നെതിനാണ് ലക്ഷ്യമതിട്തിരതിക്കുന്നെ്. ജൂൺ 19 ന് 
ആരനുംഭതിച്ച ഈ �ദ്െതികെ് ക്രഡതിറ്് വ്യവസ്
യതിൽ പുസ്തകനും നൽകുന്നെ്  �ാലകൊട്  DCബു
ക് സ് ആണ്. ഓപരാ വതിദ്യാർത്ഥതിയനും 1000 
രൂ�യയട പുസ്തകനും വതിറ്െതിച്ചു യകാണ്് 10 ലക്ഷനും 
രൂ�യയട പുസ്തകങ്ങൾ വതിൽ്ന നടത്തുന്നെതി
നുനും അതുവെതി 35% നതിരകെതിലള്ള കമെീഷൻ 
െണൽ �ദ്െതികെ് ലഭ്യമാകൊനുമാണ് ലക്ഷ്യ

മതിടുന്നെ്. 

ഭവന സന്ർശനവം സ് റനഹബക്കറ്റും
സഹ�ാഠതികളതിൽ നതിന്ന് വീട്ടു�പയാഗത്തി

നാവശ്യമായ വസ്തുകെൾ സ് കൂളതിൽ സ്ാ�തിച്ച 
സ് പനഹ�കെറ്തിൽ യകാണ്ടുവന്ന് നതിപക്ഷ�തി
കൊൻ നൽകതിയ സപന്ദശനും ഏയറ്ടുകൊൻ 
ഒപട്യറ വതിദ്യാർത്ഥതികൾ െയ്ാറായതി.  കടുക്, 
മുളക്, പസാ്്, �ച്ചകെറതി, െീയ്ട്തി, തുടങ്ങതി 
ഉപ്പു യൊട്ടു കർപ്പൂരനും വയരയള്ളവ ഒരു �കെറ്് 
നതിറയപ്ാൾ അയെടുത്് �ാലതിപയറ്ീവ് പഹാനും 
യകയർ ടീമതിപനായടാ്നും വതിദ്യാർത്ഥതികൾ സഞ്
രതിക്കുകയായതി.  ഏറ്വനും �ാവയ്ട് പരാഗതികൾ
കെ് സ് പനഹ�കെറ്് ലകമാറന്ന ചടങ്ങുനും 
ഇപൊയടാ്നും നടക്കുനും.  പരാഗതികപളായടാത്് 
സ് പനഹ സനുംഭാഷണനും നടത്തി �തിരതിയപ്ാപെ
ക്കുനും വതിദ്യാർത്ഥതികൾ മാനസതികമായതി  ആ കുടുനും
�ത്തിയലാരനുംഗമായതി മാറതിയതിരതിക്കുനും.  എല്ലാ  
പഹാനും യകയറതിലനും വതിദ്യാർത്ഥതി �ങ്ാളതിത്മുറ
്തികൊൻ ശ്രമതികൊറണ്്.

േറ്റു പദ്ധതികൾ
2017 - 18 വർഷത്തിൽ ഓപരാ NSS    യൂണതി

റ്തിയറെ ആഭതിമുഖ്യത്തിലനും ഒരു സ് പനഹവീട് �ാ
വയ്ട്വർകൊയതി നതിർമെതിച്ചു നൽകാൻ ലക്ഷ്യ
മതിടുന്.  ലഹരതിയകെെതിയരയനും രൈാഫതിക് നതിയമ 
പ�ാധവൽകെരണത്തിനുനും മെസൗഹാർദേ 
സപന്ദശനും നൽകുന്നെതിനുമുള്ള വ്യെ്യസ്ത �രതി
�ാടതികളാണ് ഈ വർഷനും  ഏയറ്ടുക്കുവാൻ 
ഉപദേശതിക്കുന്നെ്. യവെലമുറയ്ക് ശരതിയായയാരു 
ദതിശാപ�ാധനും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതിനുനും വതിദ്യാല
യങ്ങളതിൽ പ്രവര്ത്ന ചുമെലയതില്ലാത് 
പ്ാകെ് �ഞ്ായത്തുകൾകെ്  പുെതിയയാരു കർ
മെമുഖനും തുറയന്നടുക്കുന്നെതിനുനും STUDY AND 
SUPPORT �ദ്െതി പ്രപയാജനകരമാവകയാണ്.

                                                              

പലഖകന് ശ്രീകൃഷ്ണപുരനും 
പ്ാകെ്  �ഞ്ായത്് 

പ്രസതിഡറൊണ്

2017 - 18 വരഷത്ില് 
ഓദരമാ NSS    
യൂണിറ്ിചന് 

ആഭിമുഖ്യത്ിലം 
ഒരു സപ് ദനഹവീടപ് 

പമാവചപ്ട്ടവരകമായി 
നിരമ്ിച്ചു 

നല്കമാന് 
ലക്്യമിടുന്നു. 
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ഉണ്ണുന്നു ഊട്ടുന്നു - 
ഉഴവികറെ വോഴ് വ് 

മണ്ണതിയന കർഷണനും യചയ്യുന്നൊണ് കൃഷതി. 
കർഷണനും യചയ്യുകയയന്നാല് ഇളകെതിമറതി

ക്കുക. ജീവനുനും ജീവതിെവനും നതിലനതിർത്ാനുള്ള 
അന്നനും വതിളയതിക്കുന്ന മഹാത്ാവാണ് ഓപരാ 
കൃഷതികൊരനുനും. 

�ണ്്   കൃഷതി ജീവതിെത്തില് നതിന്നും വ്യെ്യ
സ്തമായതിരുന്നതില്ല. ജീവതിെനും െയന്നയായതിരുന്. 
നഷ്ടകാലയത്പയാർത്് വതില�തിക്കുന്നതില്ല. 
ഇൊ ഇവതിയട ഞങ്ങൾ �രതിചയയ്ടുത്തുന്. 
യൊെതിലതില് ൊരത്തിളകെമുള്ള കൃഷതികൊര 
നായ ആർ. രവീന്ദ്രയന. െതിരുവനന്പുരനും ഉ 
ള്ളൂർ സ്പദശതി. കൃഷതി ജീവശ്ാസമായയാരാൾ. 
വതിയർപ്പുമണനും  ജീവതിെഗന്മായയാരാൾ. ഉ 
ണ്ണാനുനും ഊട്ാനുനും വതിഷപലശവമതില്ലാത് �ച്ച
കെറതികൾ ഇവതിയട സുലഭനും. �ടയവട്ാൻ മണ്ണ് 
ശത്രുവല്ല. ഉറ്മതിത്രമായണന്നതിപദേഹനും യെളതിയതി
ച്ചതിരതിക്കുന്. പകന്ദ്ര-സനുംസ്ാന സര്കൊരുകളു
യട നതിരവധതി പുരസ്ാരങ്ങള് പനടതിയതിട്ടുള്ള കൃ
ഷതിപ്രെതിഭ. 

ഇകെെതിഞ് ഓണസദ്യയ്ക് പചാറള്യ്യട 

എല്ലാ വതിഭവങ്ങളുനും സ്ന്നും കൃഷതിയതില്നതിന്ന് 
ഒരുകെതികെെതിച്ച സനുംതൃപ്തമായ ആനന്ദത്തിലാ
ണ് ഈ സ്ാശ്രയ ജീവതിെത്തിയറെ വക്ാവ്.

 ഇനതി രവീന്ദ്രൻ �റയയട്.

➢ കൃഷി അറങ്ങയ് കക്കന്റോണ്? ജീവിത 
േറോർഗ്ം േറോത്രറേറോ?
ഭൂമതി പദവതിയാണ്. അമെയാണ്. എല്ലാ ജീ

വജാലങ്ങൾക്കുനും ജീവതികൊനുള്ള എല്ലാ സൗക
ര്യങ്ങളുനും ഭൂമതി െരുന്. കൃഷതി എയറെ ജീവതിെ
ത്തിയറെ ഒരു ഭാഗമാണ്. എയറെ ശ്ാസനും നതില 
യ്കന്നതുവയര മണ്ണതില് അധ്ാനതിച്ച് വതിഷമതില്ലാ
ത് ഭക്ഷണനും ഉല്പാദതി്തികെണയമന്നാണ് ആ 
ഗ്രഹനും.

യചറ്നും മുെപല കൃഷതിയയ സ് പനഹതിച്ചുനും, 
ജീവതിെത്തിയറെ ഒരു ഭാഗമാകെതിയമാണ് വളർ
ന്നെ്. യനല്കൃഷതി, യെങ്ങ്, വാെ, �ച്ചകെറതി
കൾ, �യറവർഗ്ഗങ്ങൾ എല്ലാനും കൃഷതി യചയ്തതിട്ടു
ണ്്. ഇപ്ാഴനും യചയ്തുയകാണ്തിരതിക്കുന്. നാനും 
ഇപ്ാൾ കെതിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തില് 90%വനും 

നയൂേില്ലിയിചല ഇന്ത്യന് 
അഗ്ികള്ച്ചറല് 
ഇന്സ്റ്റിറ്യൂട്ടിചന് (IARI) 
2017 ചഫദല്ലമാ 
ഫമാരമര അവമാര  �പ് 
ദജതമാവമായ 
ആര രവീന്ദ്രനുമമായി 
നടത്ിയ അഭിമുഖം
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വതിഷനും കലർന്നൊണ് 
എന്നാണ് എനതികെ് മനസ്തി
ലാകൊൻ സാധതിക്കുന്നെ്. 
ഞാൻ കൃഷതി യചയ് യെടുക്കു
ന്ന ഉല്പന്നങ്ങൾ എയറെ ജീ
വതിെമാർഗ്ഗത്തില�രതി അെ് 
ഉ�പയാഗ തിക്കുന്നവർകെ് 
ഒരു പദാഷ വനും ഉണ്ാകെരു
പെ എന് കൂടതി ഞാൻ 
ആഗ്രഹതിക്കുന്. 
➢ കൃഷിയിൽ പറോരമ്പര്യമു
റണ്റോ?

കൃഷതി ഉ�ജീവനമാർഗ്ഗ
മാകെതിയ ഒരു കർഷക കുടുനും
�ത്തിലാണ് ഞാൻ ജനതി
ച്ചെ്. ഒരു കൂട്ടുകുടുനും �നും. 
അപ്പൂ്ൻ, അമ്മൂമെ, അച്ൻ, 
അമെ, സപഹാദരങ്ങൾ 
എല്ലാവരുനും കൃഷതിസ്ലത്് 
പ�ാകുകയനും പജാലതികൊ

പരായടാ്നും �ണതിയയടുക്കുകയനും യചയ്തതിരുന്. 
അവപരായടാ്നും ഞാനുനും കൂടുമായതി രുന്.

➢ കുട്ിക്കറോലം? പഠനം? കൃഷിയിറലക്കുള്ള 
വഴി?
1954 നവനും�ർ 29-ാനും െീയെതി ജനതിച്ചു. കൂട്ടു

കുടുനും�നും ആയെതിനാല് എല്ലാവരുയടയനും 
സ് പനഹനും കതിട്തിയതിരുന്. �െനുംകഥകൾ പകട്ടുവ
ളർന്. �ഠതിത്പത്ായടാ്നും കൃഷതിയനും യചയ്ാ 
ൻ നല്ല ൊല്പര്യമായതിരുന്. വീട്തിലനും സ് കൂളതിലനും 
മത്രതിച്ച് �ച്ചകെറതികൃഷതി യചയ്ത് വതിജയനും പനടതി
യതിട്ടുണ്്. സ് കൂളതില് കൃഷതിപത്ാട്നും ഉണ്ാകെതിയ
െതില് ഒന്നാനുംസ്ാനനും പനടതിയതിട്ടുണ്്. 7-ാനും 
സ്റാൻപഡർഡതില് �ഠതിക്കുപ്ാൾ �ഞ്ായത്് 
െലത്തില് എനതികെ് ഒന്നാനും സ്ാനനും കതിട്ടുകയ
ണ്ായതി. 10-ാനും ക്ലാസ് കെതിഞ്പ്ാൾ വയല
കൾ ഉഴതുമറതികൊൻ രണ്ടു ചുണക്കുട്ന്മാരായ 
കാളകയള സ്ന്മായതി വാങ്ങതിച്ചു. എയറെ കുടുനും
�ത്തിലള്ള എല്ലാ വയലകളുനും ഉഴെ് കൃഷതി യച
യ്യുമായതിരുന്. എന്നാല് ഒരു യൊെതില് �ഠതികെ
ണയമന്ന വീട്തിലള്ളവരുയട നതിർ�ന്പ്രകാരനും 
ഓപട്ാ ഇലക്ടതികെല് പജാലതി �ഠതിച്ചു. സ്ന്മാ
യതി വർകെ് പഷാപ്പു തുടങ്ങതി. വാഹനങ്ങളുയട 
പുെതിയ �ാറ്റതി നതിർമെതിക്കുക പ്രധാന പജാലതി 
യായതി. ഇെതിപനായടാ്നും കുടുനും�വസ്തുവതില് �ല 
െരനും കൃഷതികളുനും യചയ്തു വരുമാനവനും കൂടതി. സൗ
ദതിഅപറ�്യയതില് നതിന്ന് ഒരു അറ�തി എയറെ 
വർക് പഷാ്തില് വന്ന് ഇറെർവയൂ നടത്തി ഒരു 
യചലവനും കൂടായെ ഗൾഫതില് യകാണ്ടുപ�ായതി. 
10 വർഷനും ഗൾഫതില് ഓപട്ാഇലക്ടീഷ്യനായതി 
പജാലതി പനാകെതി. മടങ്ങതി വന്ന് വർക് പഷാപ്പു 
പജാലതിയനും ഒരു പസ്റഷനറതി കടയനും തുടങ്ങതി. സ്

ന്മായതിട്ടുള്ള കടയതിലാണ് ഇെ് രണ്ടുനും. നല്ല 
വരുമാനവനും കതിട്ടുകയണ്ായതി. എന്നാല് മനസ്തി
ല് ഒരു സുഖവനും പൊന്നതിയതിരുന്നതില്ല.

ഗൾഫതില് നതിന്ന് മടങ്ങതിവന്നപ്ാപെക്കുനും 
നാട്തില് കൃഷതിയതില്  വലതിയ മാറ്ങ്ങൾ സനുംഭവതി
ച്ചതിരുന്. രാസവളങ്ങളുനും രാസകീടനാശതിനതിക
ളുനും ഉയണ്ങ്തിപല കൃഷതി യചയ്ാൻ �റ്റുകയള് എ 
ന്ന പൊന്നല് കർഷകരതില് ഉണ്ായതി. കൃഷതിക്കു
ള്ള മണ്ണ് നശതിച്ചൊയതി എനതിക്കു പൊന്നതി. നമ്മു 
യട മണ്ണ് ലജവഫലഭൂയതിഷ്മാകൊൻ െീരുമാ
നതിച്ചു. എയറെ �തിസതിനസ് എല്ലാനും നതിർത്തി 
സ്ാ�നങ്ങൾ വാടകയ്ക യകാടുത്തു. ലജവകൃ
ഷതിയതിപലകെതിറങ്ങതി.

➢ ലജവരീതി, രറോസരീതി എകന്നറോരു വിഭ 
ജനം കൃഷിക്കറോവശ്യമുറണ്റോ? ശറോസ്തീയ കൃഷി
രീതിയറല് ഉെിതം?
ലജവവളത്തില് ജീവാണുകെളുനും  സൂക്ഷ്മാ

ണുകെളുമാണ് യചടതികളുയട വളർച്ചയ്ക് സഹായതി
ക്കുന്നെ്. ലജവവളനും ഉ�പയാഗതിക്കുപ്ാൾ 
മണ്ണ് എപ്ാഴനും ഫലഭൂയതിഷ്മായതിത്ീരുനും. യച 
ടതികൾ വളരുന്നെതിന് ആവശ്യമായ പ�ാഷക
ഘടകങ്ങൾ യചടതി വലതിയച്ചടുത്് �ാകെതിയള്ള 
വ മണ്ണതില് ഉണ്ാകുനും. യചടതികെ് ഒരു നാശവമു
ണ്ാകുന്നതില്ല.

രാസവളനും ഉ�പയാഗതിക്കുകയായണങ്തില് മ 
ണ്ണ് �രതിപശാധന നടത്തി ആവശ്യമുള്ള ഘടക
ങ്ങൾ മണ്ണതില് പചർത്് കൃഷതി യചയ്ണനും. 
മണ്ണതില് പചർക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അധതികമായാ
ല് ഗുണത്തിനു �കരനും പദാഷമായതി മാറനും. അെ
നുസരതിച്ച് മണ്ണ് നശതിക്കുകയനും യചയ്യുനും. മണ്ണ് 
നശതികൊെതിരതികെണയമങ്തില് ലജവകൃഷതി െ 
യന്ന യചയ്ണനും എന്നാണ് എയറെ അഭതിപ്രായനും.

➢ എകന്റോകക്കയറോണ് കൃഷി കെയ്യുന്നത്?
ഒരു വീട്തിപലകെ് ആവശ്യമായ എല്ലാ �ച്ച

കെറതികളുനും എയറെ വീടതിയറെ യടറസ്തിലനും വീട്ടുവള
്തിലമുണ്്. നാടൻ ഇനങ്ങളാണ് കൃഷതി യചയ്യു
ന്നെ്. കതിെങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളായ മരച്ചീനതി, പചന, 
പച്്, മധുരകെതിെങ്ങ്, �ലയതിനത്തില്യ്ട് 
കാച്ചതില്,  മുൾകെതിെങ്ങ്, നനകതിെങ്ങ്, യചറകതിെ
ങ്ങ്, ഇഞ്തി, മഞ്ൾ, കരതിമഞ്ൾ, കസ്തൂരതിമ
ഞ്ൾ, ചതിത്രുത്്, ഇൻസുലതിൻ �ച്ചതില, 
കറതിപവ്്, നാരകനും, പുെതിന, മല്ലതി തുടങ്ങതി ഔ 
ഷധസസ്യങ്ങളുനും ഉണ്്. യടറസ്തില് കരയനല്ല് 
കൃഷതിയമുണ്്. �ല ഇനത്തില്യ്ട് വാെകൾ, 
�്ായ, �ാഷൻഫ്രൂട്് എന്നീ �െവർഗ്ഗങ്ങളുനും 
ഉണ്്. മനുഷ്യശരീരത്തിയല പ്രെതിപരാധശക്തി 
വർദ്തി്തികൊൻ �ാഷൻഫ്രൂട്് കെതിക്കുന്നെ് 
നല്ലൊയണന്ന് അറതിയാൻ കെതിഞ്ഞു. െറയതില് 
നട്തിട്് യടറസ്തിയറെ മുകളതില് �ന്ല് ഉണ്ാകെതി
യാണ് �ടർത്തിയതിരതിക്കുന്നെ്. ഇെതിയറെ 
കായ്, ഇല, പൂവ് എന്നതിവ പരാഗങ്ങൾ അക

ചടറസ്ില് 
കൃഷിചെയ്യുന്തപ്                

പ്ദത്യക രീതിയിലമാണപ്. 
'സുരക്ിത മട്ടുപ്മാവപ് 

ബജവകൃഷി'  എന്മാണി
തിചന് ദപരപ്. ഒരു 

കിദലമാഗ്മാം ഭമാരം ദപമാലം 
ചടറസ്ില് തമാങ്ങമാ 

ചതയും, ഒരു തുള്ളിചവ
ള്ളം ദപമാലം വീഴമാചതയു
മമാണപ്  അഞ്ഞൂറില്പരം 

ദഗ്മാബമാഗപ്, ചെടിച്ചട്ടി
കള് എന്ിവയില് 

ചെടികള് 
നട്ടിരിക്കുന്തപ്.
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റ്ാൻ ഉ�പയാഗതിക്കുന്.
യടറസ്തില് കൃഷതിയചയ്യുന്നെ് പ്രപെ്യകരീെതി 

യതിലാണ്. 'സുരക്ഷതിെ മട്ടു്ാവ് ലജവകൃഷതി'  
എന്നാണതിെതിയറെ പ�ര്. ഒരു കതിപലാഗ്രാനും ഭാരനും 
പ�ാലനും യടറസ്തില് ൊങ്ങായെയനും, ഒരു തുള്ളതി
യവള്ളനും പ�ാലനും വീൊയെയമാണ്  500-ല്�രനും 
പഗ്രാ�ാഗ്, യചടതിച്ചട്തികൾ എന്നതിവയതില് 
യചടതികൾ നട്തിരതിക്കുന്നെ്.

➢ ഇത്രയും നറോളകത് കറോർഷികജീവിതം 
കകറോണ്് പഠിച്ചകതന്്? റനെിയകതന്്?
ഏയൊരു യചടതിയനും ഫലഭൂയതിഷ്മായതി വള

രുന്നെതിന് മാലതിന്യങ്ങൾ സനുംസ് കരതിച്ച ലജവ
വളങ്ങൾ ഉ�പയാഗതിക്കുന്. യവർമതികപ്ാസ്റ്, 
ഫതിഷ്അമതിപനാ, മുട്മതിശ്രതിെനും, 'ഹൃദയാമൃെനും' 
എന്നീ വളങ്ങളുനും ലജവകീടനാശതിനതികളുനും 
ഉണ്ാകെതി ഉ�പയാഗതിക്കുകയനും കർഷകർകെ് 
ഉണ്ാകെതിയയടുകൊൻ �ഠതി്തിക്കുകയനും ഉണ്ാ
കെതി വതില്ക്കുകയനും യചയ്യുന്. ഇത്രയനും നാളയത് 
ജീവതിെത്തിനതിടയതില് �ച്ചകെറതികപളാ, കതിെങ്ങു 
വർഗ്ഗങ്ങപളാ, �െവർഗ്ഗങ്ങപളാ പുറത്തുനതിന് 
വാങ്ങതിയതിട്തില്ല. 

➢ റനെറോനറോയ അംഗീകറോരങ്ങൾ?
*ലജവകൃഷതിയായതി 275 കതിപലായള്ള 

ആഫ്തികെൻ യവള്ളകൊച്ചതില് ഒറ്ച്ചുവട്തില് നതി
ന്െ്�ാദതി്തിച്ചെതിന് 2011 യല ലതിനുംക ബുകെ് 
ഓഫ് യറപകൊഡ് സതില് പ�രുവന്. 

* ഏറ്വനും നല്ല കര്ഷകനുള്ള 97-ാമെ് 
Indian Science Congress Award ലഭതിച്ചു.

*2014-യല ഇന്്യന് അഗ്രതികള്ച്ചറല് റതിസ
ര്ച്ച് ഇന്സ്റതിറ്യൂട്തിയറെ ഇന്നപവറ്ീവ് ഫാര്മര് 
(IARI) അവാര്ഡ് ലഭതിച്ചു.

* 2017 IARI യയട യഫപല്ലാഫാര്മര് 
അവാര്ഡു ലഭതിച്ചു.

നാല നാഷണല് അവാർഡുകൾ ഉൾയ്

ഏചതമാരു ചെടിയും 
ഫലഭൂയിഷ്ഠമമായി 
വളരുന്തിനപ് മമാലിന്യ
ങ്ങള് സംസപ് കരിച്ച 
ബജവവളങ്ങള് ഉപദയമാ
ഗിക്കുന്നു. ചവരമികദമ്മാ
സ്റ്റപ്, ഫിഷപ്അമിദനമാ, 
മുട്ടമിശ്ിതം, 
''ഹൃേയമാമൃതം'' എന്ീ 
വളങ്ങളും ബജവകീടനമാ
ശിനികളും ഉണ്മാകി 
ഉപദയമാഗിക്കുകയും 
കരഷകരകപ് ഉണ്മാകി
ചയടുകമാന് പഠിപ്ിക്കുകയും 
ഉണ്മാകിവില്ക്കുകയും 
ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും 
നമാളചത് ജീവിതത്ിനി
ടയില് പച്ചകറികദളമാ, 
കിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങദളമാ, 
പഴവരഗ്ഗങ്ങദളമാ പുറത്
നിന്നു വമാങ്ങിയിട്ടില്ല.

യട 97 അവാർഡുകൾ ലഭതിച്ചുണ്്. 
➢ കുടംബം?
ഞാനുനും ഭാര്യയനും രണ്ടു യ�ൺമകെളുമടങ്ങതി

യൊണ് എയറെ കുടുനും�നും. മൂത്മകൾ എഞ്തി
നീയറതിനുംഗ് കെതിഞ്ഞു. രണ്ാമയത് മകൾ �തി.
എസ്.സതി നെ് സതിനുംഗ് കെതിഞ്ഞു.

➢ കൃഷി ലറോഭകരം അകല്ങ്ിൽ നഷ്ം എന്നു 
പറയുന്നതിൽ അർത്ം ഉറണ്റോ?
കൃഷതി യചയ്യുന്നവർകെ് നല്ല ഒരു മനസ്് 

ഉണ്ായതിരുന്നാല് ലാഭകരമാണ്. വാണതിജ്യാടതി
സ്ാനത്തില് കൃഷതിയചയ്യുന്നവർകെ് കാലാവ
സ്യതില് മാറ്നും ഉണ്ാകുപ്ാൾ (പവനല് കൂടു
പ്ാഴനും യവള്ളയ്ാകെനും ഉണ്ാകുപ്ാഴനും) 
നഷ്ടനും വരുന്. ഈ നഷ്ടങ്ങൾ സർകൊർ കുറ
യച്ചായകെ �രതിഹരതിക്കുന്ണ്്. 

➢റലറോകറരറോടം പുതുതലമുററയറോടം നൽകറോന് 
കൃഷിസറന്ശം?
വതിഷനും കലരാത് ഭക്ഷണനും കെതിച്ച്, ആപരാ

ഗ്യമുള്ള ജീവതിെനും ഉണ്ാകണയമങ്തില് ഓപരാ 
വീട്തിലനും ഓപരാ അടുകെളപത്ാട്നും ഉണ്ാക്കുക. 
ലപ്രമറതി സ് കൂൾ മുെല് വതിദ്യാഭ്യാസപത്ായടാ
്നും കൃഷതിയയക്കുറതിച്ചുള്ള �ഠനനും നടത്ണനും. 
നല്ലയതിനനും വതിത്തുകൾ സനുംരക്ഷതികെണനും. കാലാ
വസ്യ്ക് അനുസരതിച്ചുള്ള വതിളകൾ യെരയഞ്ടു
കെണനും. കൃഷതിയതില് ഞാൻ �രതിശീലനനും നല്കു
ന്ണ്്. ആവശ്യമുള്ളവർകെ് എയന്ന �ന് 
യ്ടാവന്നൊണ്. പഫാണ: 9048282885

�ച്ച്് നതിറഞ് കൃഷതിയതിടങ്ങളതില് െളര്ച്ച 
അറതിയാത് കര്ഷകഹൃദയവമായതി കാര്ഷതിക
സനുംസ്ാരത്തിയറെ കണ്ണതിയനും മണ്ണതിയറെ ഇഷ്ടപുത്ര
നുമായ രവീന്ദ്രന് െയറെ കൃഷതിയാത്ര തുടരുക 
യാണ്.

�ഞ്ായത്് നയൂസ് സര് വ്ീസ്
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 പ്ോപേശികോസൂത്രണം �ഠി്ോൻ
ശ്ീലങ്കൻ ഉപേയേോഗസ്ഥസംഘം കിലയിൽ

പകരളത്തിയല അധതികാരവതിപകന്ദ്രീക
രണയത്ക്കുറതിച്ചുനും പ്രാപദശതികാസൂ 

ത്രണയത്ക്കുറതിച്ചുനും �ഠതിക്കുന്നെതിനു  ശ്രീ
ലങ്യതിയല െപദേശഭരണസ്ാ�നങ്ങളതിൽ
നതിന്ള്ള ഉപദ്യാഗസ്സനുംഘനും കതിലയതിയല
ത്തി. ശ്രീലങ്യതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
ഏഷ്യ ഫൗപണ്ഷയറെ പനതൃെ്ത്തിലള്ള 
ഇരു�െനുംഗ സനുംഘത്തിൽ 11 പ�ർ വനതിെ
കളായതിരുന്.  ഒ്തു പപ്രാവതിൻസുകളതിയല 
െപദേശസ്ാ�നങ്ങളതിൽനതിന്ള്ളവരാണതി
വർ.  അഞ്ചുദതിവസനും നീണ് സന്ദർശന�രതി
�ാടതികെതിടയതിൽ വതിവതിധ വതിഷയങ്ങളതിൽ 
ഇവർക്കു  �രതിശീലനവനും ഏർയ്ടുത്തി 
യതിരുന്.  

റലറോഗിന് ഏഷ്യ റേശീയ ശില്പശറോല കിലയിൽ
െപദേശഭരണവമായതി �ന്യ്ട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലാഗതിൻ 

കതില ന്യൂസ്

പ്രാപദശതികാസൂത്രണയത്ക്കുറതിച്ചു �ഠതിക്കുന്നെതിനു കതിലയതിയലത്തിയ 
ശ്രീലങ്ന്  ഉപദ്യാഗസ്സനുംഘനും

പലാഗതിൻ ഏഷ്യയയട ഇന്്യാ പ്ാറ്് പഫാമതിയറെ ദ്തിദതിന പദശീയ ശതിൽ്ശാല

ആര്ദനും മതിഷന് സനുംസ്ാനെല �രതിശീലന�രതി�ാടതി മതിഷന് സനുംസ്ാന 
കണസള്ട്റെ് പഡാ. ജമീല ഉദ്ഘാടനനും യചയ്യുന്.

ഏഷ്യയയട ഇന്്യാ പ്ാറ്് പഫാമതിയറെ രണ്ടുദതിവസയത് പദശീയ 
ശതിൽ്ശാല കതിലയതിൽ സനുംഘടതി്തിച്ചു.

 വതിവതിധ സനുംസ്ാനങ്ങളതിൽനതിന്ള്ള സനുംഘടനാപ്രെതിനതി
ധതികൾ �യങ്ടുത് ശതിൽ്ശാല ഇന്്യയതിയല െപദേശഭരണസനും
വതിധാനത്തിയറെ രാഷ്ടീയസാഹചര്യനും അവപലാകനനും യചയ്തു. 

ഇെതിയറെ തുടർച്ചയായതി വതിവതിധ സനുംസ്ാനങ്ങളതിയല �ഞ്ാ
യത്് അപസാസതിപയഷനുകളുയട സനുംയക് ശതിൽ്ശാല 
പകരളത്തിൽ സനുംഘടതി്തിക്കുന്നെതിനു െീരുമാനതിച്ചു. 

ജനങ്ങളുകെ ആറരറോഗ്യസംരക്ഷണത്ിനു
മുന്ഗണന: റഡറോ.ജേീല

ചതികതിത്പയകൊൾ ജനങ്ങളുയട ആപരാഗ്യസനുംരക്ഷണ
ത്തിനാണ് ആർദനുംമതിഷൻ പ്രാധാന്യനും നൽകുന്നയെന് 
മതിഷയറെ സനുംസ്ാന കൺസൽട്റെ് പഡാ. ജമീല. സനുംസ്ാ
നയത് പ്രാഥമതിക ആപരാഗ്യപകന്ദ്രങ്ങൾ കുടുനും�ാപരാഗ്യ 
പകന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നതുമായതി �ന്യ്ട്് ആർദനുംമതിഷൻ സനും
ഘടതി്തിക്കുന്ന സനുംസ്ാനെല �രതിശീലന�രതി�ാടതി 
കതിലയതിൽ ഉദ്ഘാടനനും യചയ്യുകയായതിരുന് അവർ. കുടുനും
�ാപരാഗ്യപകന്ദ്രങ്ങളതിൽ ഇനതി മുെൽ ലാബുനും ലാ�് യട
ക് നീഷ്യന്മാരുമുണ്ാകുനും. രാവതിയല 9 മുെൽ ലവകീട്് 6 
വയരയായതിരതിക്കുനും പ്രവർത്ന സമയനും. യൊെതിലാളതികൾ
ക്കുനും കൂലതി്ണതികൊർക്കുനും ഇതു ഉ�കാരപ്രദമാകുനും. പനെ് സു
മാരുയട എണ്ണനും വർദ്തി്തിക്കുനും. ജതില്ലാ-ൊലൂകെ്-യമഡതികെൽ 
പകാപളജ് ആശു�ത്രതികളതിപലക്കുള്ള പരാഗതികളുയട ഒഴക്കു 
െടയാൻ കുടുനും�ാപരാഗ്യപകന്ദ്രങ്ങൾ സഹായകരമാകുനും. 
ലപ്രമറതി പകന്ദ്രനും മുെൽ യമഡതികെൽ പകാപളജ് വയര പരാ
ഗീസൗഹൃദമാക്കുകയാണ് മതിഷയറെ ലക്ഷ്യയമന്നും അവർ 
കൂട്തിപച്ചർത്തു.
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 യെരയഞ്ടുകെയ്ട് 170 പ്രാഥതിക ആപരാഗ്യപകന്ദ്രങ്ങളാ
ണ് കുടുനും�ാപരാഗ്യപകന്ദ്രങ്ങളായതി മാറന്നെ്. പുെതിയ മാറ്യത്
ക്കുറതിച്ചുനും അവതിടയത് പ്രവർത്നങ്ങയളക്കുറതിച്ചുനും ജനപ്രെതിനതി
ധതികയളയനും ഉപദ്യാഗസ്യരയനും �രതിശീലതി്തിക്കുന്നെതിനാണ് 
രണ്ടുദതിവസയത് �രതി�ാടതി സനുംഘടതി്തിച്ചതിട്ടുള്ളെ്.

യുവജന-കറോയികവികസനം:
കിലയിൽ സംസ്റോനതല ശിൽപെശറോല

കായതിക-യവജന വതികസനവമായതി �ന്യ്ട്് സനുംസ്ാന
െല ആപലാചനാ ശതിൽ്ശാല കതിലയതിൽ  നടന്. സമ്പൂർണ 
കായതികക്ഷമെയള്ള െപദേശഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ എന്ന ലക്ഷ്യനും 
മുൻനതിർത്തിയാണ് ശതിൽ്ശാല സനുംഘടതി്തിച്ചെ്. പ്ാനതിനുംഗ് 
പ�ാർഡ് യമ്ർ പഡാ.യക.എൻ. ഹരതിലാൽ ഉദ്ഘാടനനും 
യചയ്തു. പഡാ. യജ.�തി. രാജൻ സ്ാഗെമാശനുംസതിച്ചു. സനുംസ്ാന 
സ് പ�ാർട്സ് കൗൺസതിൽ പ്രസതിഡറെ് ടതി.�തി. ദാസൻ, ഡയറ
ക്ടർ സഞ്ജയ് കുമാർ ഐ.എഫ്.എസ്, പസ്ററ്് റതിപസാെ് സ് ഗ്രൂ്് 
(എസ്.ആർ.ജതി) കൺവീനർ വതി.എസ്. �തിജു,  എസ്.ആർ.
ജതി.അനുംഗനും എസ്. ജമാൽ എന്നതിവർ സനുംസാരതിച്ചു. കതിലയനും 
എസ്.ആർ.ജതി.യനും സ് പ�ാർട് സ് കൗൺസതിലനും സനുംയക്മായാ
ണ് ശതിൽ്ശാല സനുംഘടതി്തിച്ചെ്. യവജന-കായതിക രനുംഗങ്ങളതി
യല വതിദഗ്ദ്ധർ, യപ്രാഫഷണലകൾ, യരൈയതിനർമാർ, മാതൃകാക്ലബ്ബു
കൾ രൂ�ീകരതിച്ചതിട്ടുള്ള െപദേശസ്ാ�ന പ്രെതിനതിധതി 
കൾ, സ് പ�ാർട് സ് കൗൺസതിൽ-യവജനപ�ാർ
ഡ് പ്രെതിനതിധതികൾ തുടങ്ങതിയവരാണ് ശതിൽ്ശാല
യതിൽ �യങ്ടുത്െ്. 

ഹരിതറകരളംേിഷന്: ജില്റോതല 
റകറോർഡിറന്ർേറോരുകെ പരിശീലനം

ഹരതിെപകരളനും മതിഷൻ ജതില്ലാെല പകാർഡതിപന
റ്ർമാരുപടയനും റതിപസാെ് സ് പ�െ് സൺമാരുപടയനും 
ദ്തിദതിന സനുംസ്ാനെല �രതിശീലന�രതി�ാടതി കതില 
യതിൽ സനുംഘടതി്തിച്ചു.

ഹരതിെപകരളനും മതിഷൻ എക് സതികയൂട്ീവ് 
ലവസ് യചയർമാൻ പഡാ.ടതി.എൻ. സീമ,  സാപങ്
െതിക ഉ�പദഷ്ടാവ് പഡാ. അജയകുമാർ വർമെ, അ 
ബ്ഹാനും പകാശതി, എസ്.യ.സജീവ്, ശുചതിെ്മതിഷൻ 
ഡയറക്ടർ എൽ.�തി. ചതിത്ർ, എൻ. ജഗ്ജീവൻ തു

ടങ്ങതിയവർ വതിവതിധ വതിഷയങ്ങളതിൽ ക്ലാ
യസ്ടുത്തു.  

കറോര്യറശഷിവികസനം: 
വിഷയവിേഗ്ദ്ധകര ആവശ്യമുണ്്

അധതികാരവതിപകന്ദ്രീകരണനും സനും�
ന്തിച്ച കാര്യപശഷതി വതികസന�രതി�ാടതിയ
യട പകരളത്തിയല സർകൊർ  അനുംഗീകൃെ 
ഏജൻസതിയായ കതിലയതിൽ  എസ്.ഐ-
.ആർ.ഡതി, ഇ.ടതി.സതി, അഹാഡ് സ് എന്നീ 
സ്ാ�നങ്ങൾ ലയതി്തിക്കുകയനും നവപകര
ളമതിഷനുമായതി �ന്യ്ട് നാല മതിഷനുക
ളുപടയനും കാര്യപശഷതി വതികസനത്തിന് 

കതിലയയ ചുമെലയ്ടുത്തുകയനും യചയ്ത �ശ്ചാത്ലത്തിൽ 
വതിവതിധ വതിഷയങ്ങയളക്കുറതിച്ച് സാപങ്െതിക �രതിജ്ാനവനും 
ലവദഗ്ദ്ധ്യവനും  �കർന് നൽകാനുനും െപദേശഭരണസ്ാ�നങ്ങളു
യട പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു �രതിപ�ാഷക �തിന്തുണ നൽകുവാനുനും 
പശഷതിയനും ൊൽ�ര്യവമുള്ള വതിദഗ്ദ്ധരുയട സന്നദ്പസവനനും കതില
യ്ക് ആവശ്യമുണ്്. ഓപരാ വതിഷയത്തിലനും �രതിശീലകരായനും സാ
പങ്െതിക സഹായനും നൽകുന്നവരായനും പ്രാപദശതിക �ഠനങ്ങൾ 
സനുംഘടതി്തിക്കുന്നവരുനും ആയള്ള  പഫാകെൽ ടീമുകളായാണ് 
ഇതു സനുംഘടതി്തിക്കുന്നെ്. ഇത്രത്തിൽ പ്രവർത്തികൊൻ 
ൊൽ�ര്യമുള്ളവർ മാത്രനും അപ�ക്ഷതിക്കുക. കൂടുെൽ വതിവരങ്ങൾ
ക്കു കതിലയയട യവ�് ലസററ് (www.kila.ac.in) സന്ദർശതി
ക്കുക.

സന്നദ്ധസംഘെനകൾക്കു പരിശീലനം
അധതികാരവതിപകന്ദ്രീകരണവനും പ്രാപദശതികഭരണവനും സനും�

ന്തിച്ച് സന്നദ്സനുംഘടനകൾക്കുള്ള �രതിശീലന�രതി�ാടതിക്കു 
കതില തുടകെനും കുറതിക്കുകയാണ്. പ്രസ്തുെ �രതിശീലന�രതി�ാടതി
യതിൽ  �യങ്ടുകൊൻ ൊൽ�ര്യമുള്ള സന്നദ്സനുംഘടനകളതിൽ
നതിന്ന് അപ�ക്ഷ ക്ഷണതിക്കുന്.കൂടുെൽ വതിവരങ്ങൾക്കു കതില 
യവ�് ലസറ്്(www.kila.ac.in) സന്ദർശതിക്കുക.

ഹരതിെപകരളനും മതിഷൻ ദ്തിദതിന �രതിശീലന�രതി�ാടതി കതില ഡയറക്ടര്
പഡാ.പജായ് ഇളമൺ ഉദ്ഘാടനനും യചയ്യുന്.

കായതിക-യവജന വതികസന ശതിൽ്ശാലയതിൽ സ് പ�ാർട്സ് കൗൺസതിൽ പ്രസതിഡറെ് 
ടതി.�തി.ദാസൻ സനുംസാരതിക്കുന്.
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െതിരുവനന്പുരനും ജതില്ലയതിയല പൂവച്ചൽ സർ
കൊർ യവാപകെഷണൽ ഹയർ യസകെറെ

റതി സ്കൂളതിയല നാഷണൽ സർവ്ീസ് സ്ീനും യൂണതി
റ്തിയറെയനും സ്കൂളതിയല വതിവതിധ ക്ലബ്ബുകളുയടയനും 
പനതൃെ്ത്തിൽ ചാണകത്തിൽ നതിന്നും ലജവ
വളവനും മറ്റു ഉെ്�ന്നങ്ങളുനും നതിർമെതിച്ച് വതി� 
ണനനും യചയ്ത് കതിട്ടുന്ന ലാഭവതിഹതിെനും ജീവകാരു
ണ്യപ്രവർത്നത്തിനായതി മാറ്തിവച്ച് മാതൃകയാ
കുന്.

വട്തിയൂർകൊവതിന് സമീ�മുള്ള '�ാകെ് 
ഫാനും' എന്ന ലലവ്പസ്റാകെ് ഫാമുമായതി  സഹ
കരതിച്ചാണ്  ഈ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുന്ന
െ്. �ശു, ആട്, എരുമ, ൊറാവ്,പകാെതി തുടങ്ങതി
യവയതിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന ചാണകവനും 
കാഷ്വനും മണ്ണതിര കപ്ാസ്റ്റുയമായകെ ലജവവള
മാകെതി വതിൽക്കുകയാണ്.

സ്കൂളതിയല എൻ.എസ്.എസ് യൂണതിറ്തിയറെ 

പനതൃെ്ത്തിൽ കെതിഞ് വർഷനും നതിരവധതി ജീ
വകാരുണ്യപ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുകയനും 
പകന്ദ്ര ഗവൺയമറെതിപറെതുള്യ്യട നതിരവധതി 
അവാർഡുകളുനും അനുംഗീകാരങ്ങളുനും പനടുകയനും 
യചയ്തതിരുന്. വരുനും വർഷങ്ങളതിലനും ജീവകാരു
ണ്യ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ാനായതി ഒരു 
സ്തിര വരുമാനത്തിനായാണ് ഇത്രയമാരു 
സനുംരനുംഭത്തിന് തുടകെനും കുറതിച്ചെ്.  കെതിഞ് 
പവനൽ  അവധതികൊലത്തുനും മറ്് അവധതി ദതിവ
സങ്ങളതിലനും  വതിദ്യാർത്ഥതികളുയട പനതൃെ്ത്തിൽ 
ചാണകനും ഉണകെതി കവറകളതിലാകെതി വതിൽ�ന
യ്കായതി െയ്ാറാക്കുകയാണ് യചയ്യുന്നെ്. 

വളക്കൂട്്
കപ്ാസ്റ്, ചാണകനും, ആട്തിൻ കാഷ്നും, 

പകാെതികൊഷ്നും എന്നതിവയയട ഒരു സമ്പുഷ്ട 
മതിശ്രതിെനും (4:3:2:1 എന്ന അനു�ാെത്തിൽ) ഒരു 

രാസവള പചരുവകളുമതില്ലായെ  െയ്ാ
റാക്കുന്ന െതികച്ചുനും ഒരു നാടൻ വതിഷര
ഹതിെ ഉെ്�ന്നനും. എല്ലാ വതിളകൾ
ക്കുനും അെയുത്മനും. ചാണകനും മാത്രനും 
ഉ�പയാഗതിക്കുന്ന സ്ലത്് 
അെതിയറെ മൂന്നതിയലാന്ന് മാത്രനും ഉ�
പയാഗതിച്ചാൽ മെതിയാകുനും. ഒരു കതി
പലായ്ക് 40 രൂ�.

െറോണകപെറോൽ
ചാണകനും, യകാളസ്ടനും (ആദ്യ

�ാൽ), പഗാമൂത്രനും എന്നതിവയയട ഒരു 
മതിശ്രതിെലായനതി. ഒരു നാട്റതിവതിൽ 
നതിന്നും രൂ�യമടുത്െ്. വതിഷരഹതി
െനും, ഔഷധഗുണപമറതിയെ്, 
മണ്ണതിയന ജീവസുറ്ൊക്കുന്, വതിള
കൾകെ് ആപരാഗ്യദായകനും, ഖരവള
യത് അെതിപവഗനും ജീർണ്ണതി്തിക്കു
ന്. കീടങ്ങളുയട വളർച്ച 

സേീർ സിദ്ിഖീ പി.

ചോണകം വിറ്ം ജീവകോരുണയേം: 
ഇത് പൂവച്ചൽ സ്കൂളികറെ മോതൃകമമാലിന്യം ചകമാണ്പ് 

വീരപ്പുമുട്ടിയിരിക്കുന് 
തിരുവനന്തപുരം നഗര

ത്ിചലയും പ്ധമാനചപ്ട്ട 
മമാരകറ്റുകളിചലയും 

പച്ചകറി ചവയിസ്റ്റുകള് 
കൂടി ലഭിക്കുകയമാചണ

ങ്ില് വലിയ ദതമാതില് 
കദമ്മാസ്റ്റും ബജവ 

വളവം ഉതപ്പമാേിപ്ിച്ചപ് 
ജീവകമാരുണ്യത്ിനും 

കമാന്സര ദരമാഗികളുചട 
െികിത്മാ ചെലവിനുമമാ

യി  നചല്ലമാരു തുക മമാറ്ിവ
യ്കമാന് കഴിയുചമന്പ് 

ദവമാളന്ിയര 
ചസക്രട്ടറിമമാരമായ 
ദഗമാകുല് കൃഷ്ണയും 
ഹമാഷിമും പറഞ്ഞു.
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െ്രതിെയ്ടുത്തുന്. യചടതിക
ളതിൽ പവര് പവഗനും യ�ാട്തിമുളയ്ക
ന്നെതിന് ഉത്മ സഹായതി, 
�പയാഗ്യാസ് പ്ാറെതിന് ഒരു 
ബൂസ്റർ. ചാണക്ാൽ നാലതിര
ട്തി യവള്ളത്തിൽ കലകെതി യചടതി
കൾകെ് ഒെതിച്ചു യകാടുക്കുക. ഒരു 
ലതിറ്റതിന് 55 രൂ�.

അജമൂത്രകൂട്്
അജമൂത്രനും, കാന്ാരതിമുളക്, 

പസാപ്പുലായനതി എന്നതിവയയട 
ഒരു മതിശ്രതിെനും. ആട് ഔഷധ 
സതിദ്തിയള്ള മൃഗനും, ആടതിയറെ 
മൂത്രനും ഒരു വതിഷസനുംഹാരതി, 
അണുനാശതിനതി, മണ്ണതിയനയനും 
വായവതിയനയനും അണുവതിമുക്മാ
ക്കുന്. കാന്ാരതിമുളക് െതികച്ചുനും 
ഔഷധമൂല്യപമറതിയെ്. അജമൂ
ത്രക്കൂട്് മുഞ് പ�ാലള്ള മൃദുല 
കീടങ്ങയള അകറ്തി നതിർത്തുന്നെതിനുള്ള ഒരു 
ഉത്മ ലജവ കീടനാശതിനതിയനും ലജവ വളവനും. 
െീർത്തുനും വതിഷരഹതിെനും, എല്ലാ വതിളകൾക്കുനും 
ഉത്മനും. അജമൂത്രകൂട്് നാലതിരട്തി യവള്ളത്തിൽ 
കലകെതി യചടതികൾകെ് ആദ്യനും മൂന്ന് ദതിവസനും തു
ടർച്ചയായതി  പസ്പ്ര യചയ്യുക, ഇെ് ഇടയ്കതിടയ്ക് 
ആവർത്തിക്കുക - ആഴ്ചയതിൽ ഒരതികെയലങ്തിലനും. 
കീട�ാധ കൂടുെൽ ഉയണ്ങ്തിൽ രണ്തിരട്തി യവ
ള്ളത്തിൽ കലക്കുക. ഒരു ലതിറ്റതിന് 55 രൂ�.

 വതിഷരഹതിെ ലജവ �ച്ചകെറതികെ് ഇത്രനും 
വളവനും കീടനാശതിനതികളുനും മതികച്ചൊയണന്ന് വതി
ദ്യാർത്ഥതികൾ െങ്ങളുയട അനുഭവ
ത്തിൽ �റയന്.  നതിലവതിൽ 
ഉെ്�ാദതി്തിക്കുന്ന ഉെ്�ന്നങ്ങൾ 
ചന്കളതിലനും മറ്് പമളകളതിലമായതി 
വതിൽകൊറണ്്, പൂവച്ചൽ കൃഷതി 
ഭവനതിയല കൃഷതി ഓഫീസർ �ാല
ചന്ദ്രൻ നായരുയടയനും കൃഷതി 
അസതിസ്ററെ് മുഹമെദ് നൗഷാദതി
യറെയനും യടക്തികെൽ ലഗഡൻസുനും 
സഹായവനും കൂയടയണ്്. കെതിഞ് 
വർഷനും കനകക്കുന്നതിൽ നടന്ന ഫ്ല
വർപഷായതിലനും ഇവയ്ക് നല്ല 
ഡതിമാറെ് ആയതിരുന്. പഹാർട്തി
പകാർ്്, വതി.എഫ്.�തി.സതി.യക, 
ആനയറയതിയല കൃഷതി 
�തിസതിനസ് പകന്ദ്രത്തിയലയനും 
വതിൽ�ന കൗണ്റകളതിലനും ഈ 
ഉെ്�ന്നങ്ങൾ  ലഭ്യമാണ്. കൃഷതി 
വകു്തിയറെ കീെതിൽ 

പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഔട്് യലറ്റുകൾ വെതി ഇത്രനും 
ഉെ്�ന്നങ്ങൾ വതിറ്െതികൊനുള്ള അനുമെതിയ്കായതി 
കാത്തിരതിക്കുകയാണ് ഈ വതിദ്യാർത്ഥതികൾ.

മാലതിന്യനും യകാണ്് വീർപ്പുമുട്തിയതിരതിക്കുന്ന 
െതിരുവനന്പുരനും നഗരത്തിയലയനും പ്രധാനയ്ട് 
മാർകെറ്റുകളതിയലയനും �ച്ചകെറതി യവയതിസ്റ്റുകൾ 
കൂടതി ലഭതിക്കുകയായണങ്തിൽ വലതിയ പൊെതിൽ 
കപ്ാസ്റ്റുനും ലജവ വളവനും ഉെ്�ാദതി്തിച്ച് ജീവ
കാരുണ്യത്തിനുനും കാൻസർ പരാഗതികളുയട 
ചതികതിത്ാ യചലവതിനുമായതി  നയല്ലാരു തുക മാ
റ്തിവയ്കാൻ കെതിയയമന്ന് പവാളറെതിയർ യസക്രട്റതി
മാരായ പഗാകുൽ കൃഷ്ണയനും ഹാഷതിമുനും �റഞ്ഞു.

പലഖകന് 
പൂവച്ചല് ഗവ: VHSSല് 
അധ്യാ�കനാണ്. 
9447220332
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ഐക്യപകരളനും നതിലവതിൽ വന്നെതിന് പശഷനും 
ക്രമാനുഗെമായതി നമ്മുയട മാതൃഭാഷ 

കൂടുെൽ അനുംഗീകാരവനും ആദരവനും പനടതി പ്രപശാ
ഭതിെമായതി യകാണ്തിരതിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ 
ഭാഷയയട ഉത്ഭവനും യൊട്ടുള്ള നാൾവെതിയതിലൂയട 
സഞ്രതിക്കുന്നെ് സഹായകരമാണപല്ലാ. വസ്തുെ
കളുനും ഐെീഹ്യങ്ങളുനും ഇഴകതി പചർന്നൊണ് 
പകരളത്തിയറെയനും മലയാള ഭാഷയയടയനും 
�രതിണാമ ഘട്ങ്ങൾ. വതിശ്മാനവതികെയ്കനും 
ഭാരെീയ സനുംസ് കാരത്തിനുനും മെസാപഹാദര്യ
ത്തിനുനും മഹത്ായ സനുംഭാവനകൾ നൽകതിയവ
രാണ് മലയാളതികൾ. ഈ പമഖലയയ �രതിപ�ാ
ഷതി്തിക്കുന്നെതിൽ ഭാഷയയട �െമയ്കനും �ാര് 
ര്യത്തിനുമുള്ള �ങ്് മഹത്രമാണ്. 

സനുംസ് കാരങ്ങളുയട വതിളനതിലമാണപല്ലാ നദതി 
കൾ. സനുംസ് കാരങ്ങളുയടയനും രാഷ്ടങ്ങളുയടയനും 
�ാര്ര്യവനും ല�തൃകവമാണ് നദതികളതിലൂയട 
ഇര്തി ഒഴകുന്നെ്. പുരാെന സനുംസ് കാരങ്ങളുയട 
ഉറവതിടങ്ങളതിൽ നദീെട ങ്ങൾകെ് മുഖ്യ സ്ാനമു
ണ്്.

പകരളീയ സനുംസ് കാരത്തിയറെ പകദാര ഭൂമതി 
യായതി ഒരു കാലത്് െതിളങ്ങതിയ പ്രപദശങ്ങളാണ് 
നതിളാ െീരങ്ങൾ. ഈ പുെയനും സമന്യ സനുംസ് കാ 
രവനും എഴത്ച്യറെ കാലഘട്വനും അനു�ന് 
പശ്രണതികളുമാണ്  ഇെതിയനല്ലാനും പഹതുവായെ്. 
എഴത്ച്ൻ മലയാള ഭാഷയയ ആധുനതികവൽകെ
രതിക്കുന്നെതിനുനും ദാർശനതികെയയട ഉ�ജ്ാൊ
വായതി വാഴ്ത്തയ്ടുന്നെതിനുനും മു്് ഇവതിയട രചന
കൾ നടന്നതിട്ടുയണ്ന്നാണ് ചരതിത്രനും.

മലയാള ഭാഷയ്കനും സാഹതിെ്യത്തിനുനും സ്ന്
മായയാരു സർവ്കലാശാല നതിളയയട പ�ാഷക 
നദതിയായ െതിരൂർ-യ�ാന്നാനതി പുെപയാരത്് 
ഭാഷാ�തിൊവ് എഴത്ച്യറെ പ�രതിൽ നതിലവതിൽ 
വന്നതുനും വതിദ്യാലയങ്ങളതിൽ �ത്ാനും ക്ലാസ്് വയര 
മലയാളനും നതിർബ്ബന്തിെ ഭാഷയായതി �ഠതി്തിക്കു
ന്നതുനും നതിയമനതിർമൊണ സഭയതിലനും സർകൊർ 
പജാലതിക്കുനും വാണതിജ്യ-വ്യാവസായതിക പമഖലയതി

േിളോതീരകതെ 
വവജ്ോേിക ക�രുമ

െി.വി.അബ്ദുറഹിേറോന്കുട്ി

ലനും ഭരണ രനുംഗത്തുനും മലയാളത്തിയറെ പ്രസക്തി 
വർദ്തിച്ചുവരുന്നതുനും 2013 യമയ് 23 ന് പശ്രഷ് 
ഭാഷാ�ദവതി ലഭതിച്ചതുനും മലയാളതികളായ നമ്മുയട 
കാതുകൾകെ് കുളതിപരകുകയനും ഭാഷാപപ്രമതികൾ
കെ് സപന്ാഷനും �കരുകയനും യചയ്തു.

മലയാള സാഹതിെ്യവനും സനുംസ് കാരവനും ഏയറ 
കടയ്ട് നദതിയാണ് നതിള. ഒരുകാലത്് �ര
യന്നാഴകതിയ  പുെയയട ചന്വനും കതിെകെൻമലക
ളുയടയനും മരെകക്കുന്കളുയടയനും ദൃശ്യഭനുംഗതിയനും 
പവനലനും മെയനും മഞ്ഞുനും നതിലാവനും പ്രഭാെവനും 
പ്രപദാഷവനും വെതിയഞ്ാഴകതിയ ജലനതിര്തിയറെ 
വശ്യെയനും െതിങ്ങതിനതിറഞ് പകരവൃക്ഷക്കൂട്ങ്ങളു
യടയനും  കെതിരണതിഞ് �ാടങ്ങളുയടയനും യ�ാലതിമ 
യനും കാവ്യ കഥാഹൃദയങ്ങയള െട്തിയണർത്തിയതി
ട്ടുണ്്. ഈ പ്രവാഹതിനതിയയക്കുറതിച്ച് ഏൊ നുനും 
വരതികൾ രചതികൊത് കവതികളുനും സാഹതിെ്യകാ
രന്മാരുനും മലയാളത്തിൽ അപൂർവ്നും. ഒപട്യറ സാ
ഹതിെ്യകൃെതികളതിൽ നതിള മുഖ്യ കഥാ�ാത്രമായതി
ട്ടുണ്്. 

അസനുംഖ്യനും ഗാനങ്ങളുയട �ാലാെതി ഒഴകുക
യനും നതിരവധതി സതിനതിമകൾ ഇവതിയടയവച്ച് ചതിത്രീ
കരതിക്കുകയനും യചയ്തതിട്ടുണ്്. നതിളയയടയനും അറ�തി
കെടലതിയറെയനും െതിരയടതികളതിലനും മണൽെരതിക 
ളതിലനും കുപഞ്ാളങ്ങളതിലനും മന്ദമാരുെനതിലനും ഈ 
ഭാഷയയട സുഗന്വനും സൗന്ദര്യവനും സൗരഭ്യവനും 
നൂറ്ാണ്ടുകൾകെ് മുപ് ലയതിച്ചതിരുന്.

പുരാെന കാലനും മുെൽ ലവജ്ാനതിക പക
രളത്തിയറെ ഭൂ�ടത്തിൽ സുപ്രധാന ഇടനും പനടതിയ 
പ്രപദശമാണ് നതിളാ െീരങ്ങൾ.  ഐെതിഹ്യങ്ങൾ
കെ് പുറയമ ഇതുവയര ലഭതിച്ച വതിശ്സനീയ പരഖ
കളുയട �തിൻ�ലത്തിൽ ഈ സനുംസ് കൊരത്തിന് 
മൂവായതിരനും വർഷങ്ങളുയട പ്രൗഢമായ ചരതിത്ര 
�ാര്ര്യമുണ്്. �രശുരാമൻ പുറയമനതിന്ന് 
യകാണ്ടു വയന്നന്ന് ഐെതിഹ്യമുള്ള 64 ബ്ാഹ്മണ 
വതിഭാഗങ്ങളതിൽ പ്രമുഖരായ �ന്നതിയൂർ, ശുകപുരനും 
(യചാവ്രനും) ഗ്രാമകൊയര ഇവതിയട �ാർ്തിച്ച 
പശഷനും െതിരുന്നാവായ മണപ്പുറത്് ആദ്യമായതി 

ദകരളീയ സംസപ് കമാര
ത്ിചന് ദകേമാര 

ഭൂമിയമായി 
ഒരു കമാലത്പ് 

തിളങ്ങിയ 
പ്ദേശങ്ങളമാണപ് നിളമാ 
തീരങ്ങള്. ഈ പുഴയും 

സമന്വയ സംസപ് കമാ 
രവം എഴുത്ച്ഛചന് 

കമാലഘട്ടവം അനുബന്ധ 
ദശ്ണികളുമമാണപ്  

ഇതിചനല്ലമാം ദഹതുവമായ
തപ്. എഴുത്ച്ഛന് മലയമാള 
ഭമാഷചയ ആധുനികവല്
കരിക്കുന്തിനും േമാരശ
നികതയുചട ഉപജ്മാ

തമാവമായി 
വമാഴ്ത്തചപ്ടുന്തിനും മുമ്പ് 

ഇവിചട രെനകള് 
നടന്ിട്ടുചണ്ന്മാണപ് 

െരിത്രം.
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ആശ്രമനും �ണതിതു.
രാജ്യത്തിയറെ പക്ഷമത്തിനായതി ഇവതിയട നട

ത്തിയ യാഗത്തിൽ ഭതിക്ഷാവതിധതി നടപത്ണ് 
സമയത്് ബ്ഹ്മാവതിയറെ വലെ് വശത്തിരതി
കൊൻ വതിദ്യയയട പദവതിയായ  സരസ്െതി പദവതി 
യയ ക്ഷണതിച്ചു. മുഹൂർത് സമയത്് എത്ാൻ 
കെതിയാത് സരസ്െതി പദവതികെ് �കരമായതി 
മുനതിമാർ ഗായത്രതി പദവതിയയ ഇരുത്തി ഭക്ഷതി്തിച്ചു. 
പകാ�തിഷ്യായ സരസ്െതി പദവതി യാഗത്തിൽ 
�യങ്ടുകൊയനത്തിയ മറ്റു പദവതികയളയയല്ലാനും 
നദതികളായതി െീരയട് എന്ന് ശ�തിച്ചുവയത്ര. തുടർ
ന്ന് ഗായത്രതി പദവതിയയട ശാ�ത്ാൽ സരസ്െതി
യനും നദതിയായതി െീർന്. �ാർവ്െതി, ലക്ഷ്മതി, ശുചതി 
തുടങ്ങതിയ എല്ലാ പദവീമാരുനും അവരവരുയട അനും
ശങ്ങൾ യകാണ്് ഓപരാ നദതികളുണ്ാകെതി ഇെതിൽ 
വന്പചർന്. �തിന്നീട് ദതിവ്യ നദതികളായ ഗനുംഗ 
യനും യമുനയനും കൂടതി ഇെതിൽ അനുംശങ്ങളായതി പചർ 
ന്. ഈ നദതികളുയടയയല്ലാനും അനുംശങ്ങൾ പചർ
ന്നാണ് നതിളയയട ഉത്ഭവയമയന്നാരു ഐെീഹ്യ
മുണ്്. ഋപഗ്ദത്തിൽ �രാമർശതിെമായ സരസ്
െതി നദതി ഇപ്ാെതില്ല. യാഗത്തിയറെ സ്മരണയ്കാണ് 
െതിരുന്നാവായ െീരത്് ബ്ഹ്മാവതിയറെ പക്ഷത്രനും 
നതിർമെതിച്ചെ്. അന്ന് മുടങ്ങതിയ യാഗനും �തിന്നീട് 
െവനൂരതിൽയവച്ചാണ് നടന്നെ്. 

ഈശ്രതുല്യനായ ഒരു സന്ാനനും �തിറ
കൊൻ എകലദവ വതിശ്ാസതിയായ അത്രതി 
മഹർഷതി ആനമലയതിൽ കഠതിന െ�സ്തിൽ 

മുഴകതി. വതിവതിധ സന്ദർഭങ്ങളതിലായതി ബ്ഹ്മാ -വതി
ഷ്ണു-മപഹശ്രന്മാരായ ത്രതിമൂർത്തികൾ പ്രെ്യക്ഷ
യ്ട്് ഏകനായ ലദവനും െങ്ങൾ െയന്നയയന്ന് 
അവകാശയ്ട്് ഓപരാ പുത്രന്മായര നൽകതി. 
ഇവർ പ്രെ്യക്ഷയ്ട് മലനതിരകൾ കാലാന്ര
ത്തിൽ ത്രതിമൂർത്തി ശനുംഗനും എന്നറതിയയ്ട്ടു. 
ഇവതിയട നതിന്നും പ്രവഹതിക്കുന്ന ത്രതിമൂർത്തി 
ആറാണ് ഭാരെപ്പുെയയട ഉത്ഭവ സ്ാനമായതി 
അറതിയയ്ടുന്നെ് എന്നാണ് മയറ്ാരു ഐെീ 
ഹ്യനും.

പവദവ്യാസയറെ ശ്രീമദ് ഭാഗവെത്തിൽ ദശ
മസ് കന്നും 39-ാനും പ്ാകത്തിൽ 'മഹാ പുണ്യനും 
പ്രെതിചതി' എന്ന് വാഴ്ത്തതിയെ് ഈ നദതിയയ �റ്തിയാ
ണയത്ര. 
'കർണ്ണ ശല്യ ഹരീ പസയനും ഭാരെീ ഭാരപൊ�മാ
നതിളാ നദീ പുണ്യൊമാ പസയനും 

കല്യാണദായനീ
ഭാരൊഖ്യാ നദീ പസയനും 

നതിെ്യനും �ശ്ചതിമവാഹതിനീ
യത്ര സ് നാന്്യമരാ നതിെ്യനും 

ശുദ്പയാ ശുദ്വർചസ്യ'
  (വതില്മനുംഗലനും സ്ാമതി)

ഭാരെയമന്ന പ�രതിലറതിയയ്ടുന്ന മയറ്ാരു 
നദതിയനും ഇന്്യയതിലതില്ല. മഹാഭാരെ കഥയമായതി 
�ന്മുണ്ായെതിനാലാണയത്ര നതിളയ്ക് ഈ പ�ര് 
ലഭതിച്ചെ്. ഭാരെ ഖണ്ഡത്തിൽ വതിപശഷതി്തിച്ച 
പുെയാണതിയെന്നും വതിശ്ാസമുണ്്. 

പുരമാതന കമാലം മുതല് 
ബവജ്മാനിക ദകരള
ത്ിചന് ഭൂപടത്ില് 
സുപ്ധമാന ഇടം ദനടിയ 
പ്ദേശമമാണപ് നിളമാ 
തീരങ്ങള്.  ഐതിഹ്യ
ങ്ങള്കപ് പുറചമ 
ഇതുവചര ലഭിച്ച വിശ്വ
സനീയ ദരഖകളുചട 
പിന്ബലത്ില് ഈ 
സംസപ് കമാരത്ിനപ് 
മൂവമായിരം വരഷങ്ങളുചട 
പ്ൗഢമമായ െരിത്ര 
പമാരമ്ര്യമുണ്പ്.
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ബുദ്-ലജന മെ സനുംസ് കാരങ്ങളുയട  നഷ്ട
പ്രഭാവത്തിയറെ  കഥ നതിള നമുകെ് �റഞ്ഞുെരു
ന്.  ഈ മൊഭതിനതിപവശനും യകാണ്് നതിലച്ചു 
പ�ായ യെ് ന സനുംസ് കാരവനും ലവദീക ബ്ാഹ്മ
ണ്യവനും പുനർജ്ീവതി്തി കൊൻ ആണയത്ര 
നതിളയയട െീരയത് യപജ്ശ്ര പക്ഷത്രത്തിൽ 
അഗ്തിപഹാത്രതി 99 യാഗങ്ങൾ നടത്തിയെ്. പമ
െപത്ാളതിയറെ പ്രഭാവ വലയത്ാൽ ബ്ാഹ്മണാ
ധതി �െ്യത്തിന് യെയല്ലാന്ന് പ്രചാരനും സതിദ്തിച്ചു.

ആയ് വനുംശ രാജാവായ കരുനന്ടകെൻ സ്ാ
�തിച്ച ശാലകളതിൽ പ്രഥമഗണനീയമായ ദക്ഷതിണ 
നളന്ദയയന്ന് പുകൾയ്റ് കാന്ളൂർ ശാല �െയ 
യ�ാന്നാനതി ൊലൂകെതിൽ �ന്നതിയൂരതിനുനും ശുകപുര
ത്തിനുനും കൂടല്ലൂരതിനുനും െതിരുന്നാവായയ്കനും ഭാരെപ്പു
െയ്കനും ഇടയതിലള്ള കാന്ളൂർ പദശത്തിലായതിരുന്
യവന്ന് പഡാ. സുവർണ നാല്ാട് സമർത്ഥതി 
ക്കുന്. ഈ ശാല സനുംഘകാലത്തിന് മുപ്ാ 
�തിപ്ാ ആവായമന്ന് ചരതിത്രനും വതിഭതിന്ന�ക്ഷമാ
ണ്. �ഠന മാധ്യമനും സനുംസ് കൃെവനും പ്രപവശനനും 
ബ്ാഹ്മണർകെ് മാത്രവമായതിരുന്. 

ഇെതിന് മു്് ചമ്വട്യത്ാരു സർവ്കലാ
ശാല ഉണ്ായതിരുന്യവന്നാണ് സാഹതിെ്യകാരൻ 
സതി. രാധാകൃഷ്ണയറെ �ക്ഷനും. ശാസ്തനും, കൃഷതി, കന്
കാലതി സനുംരക്ഷണനും, ആയർപവ്ദനും, പജ്യാെതിശാ
സ്തനും, ദർശനനും തുടങ്ങതിയ 64 കലകൾ ഇവതിയട 
�ാഠ്യവതിഷയമായതിരുന്. അനു�ന് പകന്ദ്രങ്ങ
ളായതി കാലാവസ്, വാന നീരീക്ഷണാലയങ്ങളു
മുണ്ായതിരുന്. മഹാ �ണ്ഡതിെനുനും ലജന മൊ
ചാര്യനുമായതിരുന്ന ശനുംമ്പുരു മഹർഷതിയായതിരുന് 
അധതി�ൻ.

ഏൊനും നൂറ്ാണ്തിൽ ലഹന്ദവ രാജാകെന്മാരു

യട ഭരണത്തിൽ ബ്ാഹ്മണാധതി�െ്യനും അടകെതി 
വാണപൊയട ലജന മൊചാര്യന്മായര നാടുകട
ത്തി. തുടർന്ന് ചമ്വട്ത്തിയറെ പ്രഭ മങ്ങതി. സർവ്
കലാശാലയയട ഗെതി �തിപന്നാട്ായതി. ഭാരെനും 
പലാകത്തിന് സമൊനതിച്ച വതിസ്മയ പജ്യാെതിശാ
സ്തജ്നായ ആര്യ ഭട് ജീവതിച്ചതിരുന്നതുനും ഈ 
െീരത്ായതിരുന്വയത്ര. 

�ന്നതിയൂർ, ശുകപുരനും(യചാവ്രനും) ഗ്രാമകൊർ 
പ്രാചീന കാലനും മുെൽ �ാണ്ഡതിെ്യത്തിലനും പവദ 
ശാസ്താദതി വതിഷയങ്ങളതിലനും മറ്റുനും പകമരായതിരുന്ന
െതിനാൽ  ഉണ്ണതിച്ചതിരുപെവതിചരതിെത്തിൽ ശുക 
പുരനും �രാമർശതിെമാണ്.  യ�ാന്നാനതി പൂലകെ
െപ്പുെ മുെൽ യെകെ് പചർത്ല വയരയള്ള  യ�
രു്ട്് സ്രൂ�ത്തിയറെ ആദ്യകാല ചരതിത്ര
ത്തിപലകെ് യവളതിച്ചനും വീശുന്ന കൃെതികളാണ് 
ഉണ്ണതിയാടതിചരതിെവനും ശതിവവതിലാസവനും. നല്ല 
മലയാളത്തിയറെ ഗദ്യരൂ�നും വ്യക്മാക്കുന്ന ചമ്പു
കെളതിൽ ഈ പുെപയാരയത് തൃത്ാല, മറകര 
യകാളമുകെ് അങ്ങാടതി, യ�ാന്നാനതി തുറമുഖനും 
എന്നീ വ്യാ�ാര പകന്ദ്രങ്ങൾ �രമാർശതിെമാണ്. 

മല എന്ന വാകെതിപനാട് സ്ലനും എന്ന 
അർത്ഥനും വരുന്ന അളനും പചർന്നപ്ാൾ മല+ആ
െനും= മലആെനും എന്നെ് �രതിണമതിച്ച് മലയാളനും 
ഇങ്ങയന �ലതുണ്് മലയാളനും എന്ന �ദത്തിയറെ 
ആവതിർഭാവയത് കുറതിച്ച് �ണ്ഡതിെന്മാരുയട 
നതിഗമനനും. പചരളനും (പകരളനും) എന്ന പ്രപദശത്തി
യറെ പ�രായതിരുന്വയത്ര ആദ്യകാലത്് മല 
യാളനും. കാലാന്രത്തിൽ ഈ �ദനും ഭാഷയയട 
നാമമായതി മാറതി. 

(തുടരുനും)

ഭമാരതചമന്
 ദപരിലറിയചപ്ടുന് 

മചറ്മാരു നേിയും 
ഇന്ത്യയിലില്ല. 

മഹമാഭമാരത കഥയുമമായി 
ബന്ധമുണ്മായതിനമാ

ലമാണചത്ര നിളയ്കപ് ഈ
 ദപരപ് ലഭിച്ചതപ്. 

ഭമാരത ഖണ്ഡത്ില് 
വിദശഷിപ്ിച്ച 

പുഴയമാണിചതന്നും 
വിശ്വമാസമുണ്പ്. 



27പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | സെപത്്റംബര് 2017

സറോമ്പത്ിക കറോര്യങ്ങളിൽ സർക്കറോർ നിർറദ്ശം 
പറോലിക്കണം

പകരള നതിയമസഭ പലാകെല് ഫണ്് അകൌണ്് സ് കമെതിറ്തി
യയട ശു�ാർശയയട അടതിസ്ാനത്തില് സാ്ത്തിക കാര്യങ്ങ
ളതില് െപദേശസ്യനുംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ സർകൊർ നതിർപദേശ
ങ്ങളുനും ഉത്രവകളുനും കർശനമായതി �ാലതിക്കുന്നെതിന് നതിർപദേശനും 
നല്കതി �ഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ സർക്കുലർ പുറയ്ടുവതിച്ചു.

(സർക്കുലർ നനും. എനും1-2684/14(1), െീയെതി 24-08-2017)  

ആഡി്് റിറപെറോർട്ടുകളിൽ സേയബന്ിതേറോയി 
നെപെി സ്വീകരിക്കണം

ആഡതിറ്് റതിപ്ാർട്ടുകളതില് പരഖയ്ടുത്തിയതിട്ടുളള െടസ്ങ്ങ
ളുനും �രാമർശങ്ങളുനും ഒെതിവാകെതി വാങ്ങുന്നെതിനുനും െതിട്യ്ടുത്തിയതി
ട്ടുളള �ാധ്യെകൾ നതിയമപ്രകാരനും യഥാസമയനും ഈടാക്കുന്നെതി
നുനും സമയ�ന്തിെമായതി നട�ടതി സ്ീകരതിക്കുന്നെതിനുനും 
നതിർപദേശനും നല്കതി �ഞ്ായത്് ഡയറക്ടർ സർക്കുലർ പുറയ്ടു
വതിച്ചു.

(സർക്കുലർ നനും. എനും1-2684/14(2), െീയെതി 24-08-2017)  

സിഡ് റകറോ മുറഖന ബിറ്റുേിന് വറോങ്ങറോം
െപദേശസ്യനുംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളതിയല പറാഡ് പ്രവൃത്തി 

കൾകെ് സതിഡ് പകാ വെതി �തിറ്റുമതിൻ വാങ്ങുന്നെതിന് അനുമെതി 
നല്കതി ഉത്രവായതി.  

(സ.ഉ(സാധാ) നനും. 2906/2017/െസ്ഭവ,  െീയെതി 23-08-2017) 

പഞ്റോയത്് അറസറോസിറയഷന്-വറോർഷിക 
വരിസംഖ്യ വർദ്ധിപെിച്ചു

2017-18 സാ്ത്തിക വർഷനും മുെല് പകരള 
ഗ്രാമ�ഞ്ായത്് അപസാസതിപയഷന് ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തില് 
നതിന്ന് ലഭതിക്കുന്ന വരതിസനുംഖ്യ പ്രെതിവർഷനും 6000 രൂ�യായതി 
വർദ്തി്തിച്ച് ഉത്രവായതി. 

(സ.ഉ(സാധാ) നനും. 2871/2017/െസ്ഭവ,  െീയെതി 22-08-2017) 

തറദ്ശസ്വയംഭരണവകുപ്പുേറോയി ബന്കപെട് സർക്കറോർ ഉത്രവകൾ, സർക്കുലറുകൾ 
ഗസ്് വിജ്റോപനങ്ങൾ എന്നിവയുകെ പുർണരൂപം www.lsgkerala.gov.in, www.dop.lsgkerala.gov.in എന്നീ 

കവബ്ലസറ്റുകളിൽ ലഭ്യേറോണ്

സറോമ്പത്ിക പ്രതിസന്ി റനരിടന്ന 
പഞ്റോയത്തുകൾക്ക് പ്രറത്യക സഹറോയം

ഗുരുെരമായ സാ്ത്തിക പ്രെതിസന്തി പനരതിടുന്ന ഇടുകെതി 
ജതില്ലയതിയല യകാകെയാർ ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തിനുനും യകാല്ലനും ജതില്ലയതി
യല �ടതിഞ്ാപറകല്ലട, മൺപറാതുരുത്് എന്നീ ഗ്രാമ� ഞ്ായ
ത്തുകൾക്കുനും 20 ലക്ഷനും രൂ� വീെനും പ്രപെ്യക സഹായനും നല്കതി 
ഉത്രവായതി. 

(സ.ഉ(സാധാ) നനും. 2907/2017/െസ്ഭവ,  െീയെതി 23-08-2017) 

തുെർവിേ്യറോഭ്യറോസ കറലറോൽസവം-
ധനസഹറോയത്ിന് യറേഷ്റോനുേതി

സനുംസ്ാന സാക്ഷരൊ മതിഷയറെ ആഭതിമുഖ്യത്തില് 
സനുംസ്ാന തുടർ വതിദ്യാഭ്യാസ കപലാല്സവത്തിയറെ മുപന്നാടതി
യായതി നടത്തുന്ന ജതില്ലാെല തുടർവതിദ്യാഭ്യാസ കപലാല്സവനും 
2017യറെ നടത്തി്തിനായതി അൊെ് ജതില്ലകളതിയല ഗ്രാമ�ഞ്ാ 
യത്തുകളതില് നതിന്നും �രമാവധതി 1500 രൂ�, പ്ാകെ് �ഞ്ായ
ത്തുകളതില് നതിന്നും �രമാവധതി 3000 രൂ�, ജതില്ലാ �ഞ്ായത്തുക
ളതില് നതിന്നും �രമാവധതി 15,000 രൂ� ജതില്ലാെല സാക്ഷരൊ 
മതിഷൻ അപൊറതിറ്തികെ് അവരുയട െനെ് ഫണ്തില് നതിന്നും 
കമെതിറ്തി െീരുമാനത്തിന് വതിപധയമായതി സനുംഭാവന നല്കുന്നെതി
ന് യപഥഷ്ടാനുമെതി നല്കതി ഉത്രവായതി.

 (സ.ഉ(സാധാ) നനും. 2870/2017/െസ്ഭവ,  െീയെതി 22-08-2017) 

നഗരസഭറോ േിനറോറഘറോഷം 2017-സംഭറോവനയ്ക് 
യറേഷ്റോനുേതി

2017 യസപ്തനും�ർ 23,  24 െീയെതികളതില് സുല്ത്ാൻ 
�പത്രതിയതില് വച്ച് നടത്തുന്ന നഗരസഭാ ദതിനാപഘാഷത്തി
യറെ നടത്തി്തിനായതി പകാർ്പറഷനുകളതില് നതിന്നും 1,00,000 
രൂ� വീെവനും നഗരസഭകളതില് നതിന്നും 50,000 രൂ� വീെവനും 
ആെതിപഥയരായ സുല്ത്ാൻ�പത്രതി നഗരസഭയതില് നതിന്നും 
1,00,000 രൂ�യനും സനുംഭാവന നല്കുന്നെതിന് അനുമെതി നല്കതി 
ഉത്രവായതി.

(സ.ഉ(സാധാ) നനും. 2911/2017/െസ്ഭവ,  െീയെതി 24-08-2017)
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ക�ോളി �റഞ്ോൽ 
പ�ോളിഗ്ോഫ് �ിടിക്കും

റഡറോ. വട്വിള വിജയകുേറോർ

രണ്തിടതി കതിട്ടുപ്ാൾ നീ െത് �റയപ്ായല 
�റയനും. ചതില കള്ളന്മായരയകൊണ്് സെ്യനും 

�റയതികൊൻ പ�ാലീസുകാർ പ്രപയാഗതിക്കുന്ന 
തുറപ്പുചീട്ാണതിെ്. �യക്ഷ രണ്തിടതിയല്ല, ഇടതിച്ച് 
ഇഞ്്രുവമാകെതിയാലനും ചതില കള്ളന്മാർ നാവ
നകെതില്ല. ആട്ടുകല്ലതിന് കാറ്് �തിടതിച്ചതുപ�ായല 
ഇരതിക്കുനും. സൗമ്യമായ പചാദ്യനും യചയ്ലതിലയട
പയാ മൂന്നാനുംമുറയതിലൂയടപയാ ഇത്രകൊയരയകാ
ണ്്   ഒന്നും �റയതികൊനാവതിയല്ലന്ന്  സാരനും. 
അപ്ാൾ �തിയന്ന എങ്ങയന സാധതിക്കുനും?

അടതി�തിടതി, അക്രമനും, ക�ളതി്തികെൽ, 
�ീഡനനും, യകാല�ാെകനും, ലസ�ർകുറ്കൃെ്യ
ങ്ങൾ അങ്ങയന അനന്മായതി നീളുന്ന �രാെതി
കൾ. ആപരാ�ണവതിപധയരായവയര പചാദ്യനും 
യചയ്ത് കുറ്നും യെളതിയതികൊനുള്ള �ര്രാഗെ
മായ മാർഗങ്ങൾ ചതിലപ്ായൊയകെ �ാളതിപ്ാ
കാറമുണ്്. എത്രയയത്ര �രാെതികളാണ് അനുദതി
നമുണ്ായതിയകൊണ്തിരതിക്കുന്നെ്. കുറ്ാപരാ�തിെർ 
യകെ െതിയരയള്ള   യെളതിവകൾ കയണ്ത്ാനാ
വായെ പ�ാലീസ് ഇരുട്തിൽ െപ്പുന്ന കാഴ്ച �െതി
വായതിരതിക്കുന്. ഇവതിയടയാണ് ശാസ്തനും പ�ാലീ 
സതിന് കൂട്തിയനത്തുന്നെ്. ചതില സൂത്രവതിദ്യകളതി 
ലൂയട, പദഹനും പനാവതികൊയെ അവൻപ�ാലമറതി
യായെ അവയനയകൊണ്് ഉള്ളതു�റയതിക്കുന്ന 
വതിദ്യ. െത് �റയപ്ായല �റയതിക്കുന്ന വതിദ്യ. 
യടയസ്റന്ന നുണ�രതിപശാധനയനും കുറച്ചുകൂടതി 
ആധതികാരതികെ െരുന്ന നാർപകൊ �രതിപശാധ
നയനും യബ്യതിൻ മാ്തിങ്ങുനും ഒയകെ ശാസ്തീയമാ
യതി കുറ്നും യെളതിയതികൊനുള്ള സാപങ്െതിക  വതിദ്യ
കളാണ്. ഒരു�യക്ഷ പകൾക്കുപ്ാൾ കൗതുകനും 
പൊന്നതിപയകൊനും. എന്നാൽ �ഠതിച്ച കള്ളന്മായര
യകൊണ്് സെ്യനും �റയതികൊൻ ഇയൊയകെ പവ
ണ്തിവരുനും.

നുണ�രതിപശാധന അഥവാ പ�ാളതിഗ്രാഫ് 
ഒരു  ജനകീയ �രതിപശാധനാ രീെതിയാണ്.  
�ല കാലങ്ങളതിലായതി കണ്ടു�തിടതികെയ്ട് ഉ�ക
രണങ്ങളുയട �രതിഷ്കൃെരൂ�മാണ് ഇന്�പയാ
ഗതിക്കുന്ന പ�ാളതിഗ്രാഫ് യമഷീൻ. വർത്മാനനും 
�റയപ്ാൾ ശാരീരതിക 
പ്രവർത്നങ്ങളതിലണ്ാകുന്ന സ്ാഭാവതികെയനും 

അസ്ാഭാവതികെയനും ൊരെമ്യനും യചയ്താണ് 
ഈ രീെതിയതിലൂയട ഒരാൾ കുറ്നും യചയ്തതിട്ടുപണ്ാ
യയന്ന് കയണ്ത്തുന്നെ്. ഉപ്പുെതിന്നവൻ യവള്ളനും 
കുടതിക്കുയമന്ന് �റയന്ന ലശലതിപയാട് ഇെതിന
ല്പനും സാമ്യമുണ്്. കാരണനും യെറ്റുയചയ്തതിട്ടുയണ്
ങ്തിൽ അെ് അവയറെ യ�രുമാറ്ത്തിൽ പ്രകടമാ
കുമപല്ലാ. എന്ായാലനും നുണ�രതിപശാധനയയട  
ശാസ്തനും നമുകെ് പനാകൊനും.

നമ്മുയട രക്സമെർദേനും, നാഡതിമതിടതി്്, ശ്ാ
സൊളനും തുടങ്ങതിയ ജീവൽപ്രവർത്നങ്ങൾകെ് 
ഒരു നതിശ്ചതിെ പൊതുണ്്. അൊയെ് രക്മർ
ദേനും 120/80 (ഹൃദയനും സപങ്ാചതിക്കുപ്ാൾ 120 ഉനും 
വതികസതിക്കുപ്ാൾ 80 ഉനും പ്രായനും കൂടുന്നെനു 
സരതിച്ച് രക്സമെർദത്തിന് വ്യെ്യാസനും വ 
രാനും), നാഡതിമതിടതി്് 70-75ഉനും (ഒരു മതിനതിട്തിൽ 
ഹൃദയനും ്ന്ദതിക്കുന്നെ്) ശ്ാസൊളനും 14-17ഉനും 
(ഒരു മതിനതിട്തിൽ യവറയെയതിരതിക്കുന്ന ഒരാളുയട 
ശ്സന നതിരകെ്). ശരീപരാഷ്ാവ് 37  ഡതിഗ്രതി 
യസൽഷ്യസുമാണ്. ഇെതിൽ എയന്ങ്തിലനും വ്യ
െതിയാനനും കണ്ാൽ അെ് പരഖയ്ടുത്തുന്ന ഉ�
കരണമാണ് പ�ാളതിഗ്രാഫ്. ഈ യമഷീയന കു
റ്ാപരാ�തിെനായ വ്യക്തിയയട  ശരീരത്തിൽ 
ഘടതി്തിച്ചപശഷനും പ്രപെ്യകനും െയ്ാറാകെതിയ 
പചാദ്യങ്ങൾ പചാദതിക്കുകയനും പകസുമായതി 
�ന്യ്ട്  ചതിഹ്നങ്ങൾ കാണതിക്കുകയനും യച 
യ്യുനും. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രെതിയയന് സനുംശ
യതിക്കുന്ന ആൾ യെറ്റുയചയ്തതിട്ടുയണ്ങ്തിൽ അയാ 
ളുയട രക്സമെർദേവനും നാഡതിമതിടതിപ്പുനും ശ്ാസന
ക്രമവയമായകെ ൊളനും യെറ്റുനും. പ�ാളതിഗ്രാഫ് 
യമഷീൻ ആ വ്യെതിയാനങ്ങയള പരഖയ്ടുത്തുനും. 
കുറ്നും യചയ്തതിട്ടുയണ്ങ്തിൽ െീർച്ചയായനും വ്യെതി
യാനമുണ്ാകുനും. വ്യെതിയാനമുണ്ായതിയല്ലങ്തിൽ 
കുറ്ാപരാ�തിെയന നതിര�രാധതിയായതി കാണാനും. 
1997ൽ നടത്തിയ സർപവ്പ്രകാരനും പ�ാളതിഗ്രാ
ഫ് �രതിപശാധനയ്ക് 61 ശെമാനനും വതിശ്ാസ്യെ
യയ കുറ്നും യെളതിയതിക്കുന്ന കാര്യത്തിലള് 
എന്നാണ് മനുഃശാസ്തജ്ന്മാരുയട വാദനും. എ 
ങ്തിലനും ശാരീരതികമായതി യായൊരു കുെ്വമുണ്ാ 
കൊത്  ഒരു �രതിപശാധന രീെതിയായെതിനാൽ 

കുറ്മാദരമാപിതരചക 
തിചരയുള്ള   ചതളിവ

കള് കചണ്ത്മാനമാവമാ
ചത ദപമാലീസപ് ഇരുട്ടില് 
തപ്പുന് കമാഴ്ച പതിവമായി
രിക്കുന്നു. ഇവിചടയമാണപ് 

ശമാസ്തം ദപമാലീസിനപ് 
കൂട്ടിചനത്ന്തപ്. െില 

സൂത്രവിേ്യകളിലൂചട, 
ദേഹം ദനമാവികമാചത 

അവന്ദപമാലമറിയമാചത 
അവചനചകമാണ്പ് 

ഉള്ളതുപറയിക്കുന് വിേ്യ. 
തത് പറയുദമ്മാചല 

പറയിക്കുന് വിേ്യ.
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പ്രെതിയയന് സനുംശയതിക്കുന്ന ആയള നുണ�രതി
പശാധനയ്ക് വതിപധയനാകൊയമന്നാണ് വതിദഗ്ദ്ധ
രുയട അഭതിപ്രായനും.

കുറച്ചുകൂടതി ആധതികാരതികെ  െരുന്ന �രതി
പശാധനയാണ് നാർപകൊ �രതിപശാധന. 
പ�ാധനും യകടുത്തുക എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീകെ് 
�ദമാണ് നാർപകൊ. പസാഡതിയനും യ�റൊ
പത്ാൾ, അമതിറ്ാൽ പസാഡതിയനും, പസ്ാ�ാല
മതിൻ (ഈ മരുന്കയള  ട്രൂെ് സീറനും എന്നാണ് 
അറതിയയ്ടുന്നെ്) തുടങ്ങതിയ ശക്തിപയറതിയ 
മരുന്കൾ കുറ്വാളതിയയന്ന് സനുംശയതിക്കുന്നവ
രതിൽ കുത്തിവയ്കനും. നതിമതിഷങ്ങൾകെകനും ഉറകെ
ത്തിപലക്കു വഴെതി വീഴന്ന ഇവരുയട ഉള്ളതിയറെ
യള്ളതിൽ ഒളതിച്ചുവച്ചതിരതിക്കുന്ന വസ്തുെകയള 
അവരറതിയായെ അൊയെ് അവരുയട പ�ാധമ
നസ്റതിയായെ �റയതി്തിക്കുന്ന വതിദ്യയാണ് 
നാർപകൊ.  പ�ാധമനസതിനുനും അപ�ാധമന
സതിനുനും ഇടയ്കള്ള അവസ്യാണ് ഉ�പ�ാധമ
നസ്. പമൽ്റഞ് മരുന്കൾ പഡാസ് കുറച്ച് 
സനുംശയതികെയ്ടുന്ന വ്യക്തിയതിൽ കുത്തിവച്ച് 
ഉ�പ�ാധമനസുണർത്തി പ�ാലീസ്  പനര 
യത് െയ്ാറാകെതിയ പചാദ്യങ്ങൾ പഫാറൻസതി
ക് വതിദഗ്ദ്ധയരയകൊണ്് പചാദതി്തിക്കുനും. ഉ�പ�ാ
ധമനസായെതിനാൽ ഒരു സപങ്ാചവനും കൂടായെ 
ഒന്നും ഒളതികൊയെ പ്രസ്തുെ �രതിപശാധനയ്ക് വതി
പധയനായവൻ �റയനും. അർദ്പ�ാധാവസ്
യതിൽ ഒരാൾകെ് കള്ളനും �റയായനാകെതിയല്ലന്നും 
പചാദ്യങ്ങൾകെ് ശരതിയത്രനും കതിട്ടുയമന് മുള്ള
ൊണ് യാഥാർഥ്യനും. �രതിപശാധനയ്ക് വതിപധയ
നാകുന്നവൻ �റയന്നെതിയന യറപകൊർഡ് 
യചയ്ത് (ഓഡതിപയാ /വീഡതിപയാ) പകാടെതിയതിൽ 
യെളതിവായതി നൽകുന്. 

ഇയൊരു കുറ്മറ് രീെതിയായണന്ന് �റയാ
യനാകെതില്ല.  മെതിഭ്രമനുംയകാണ്് ഇല്ലാത്െ് വതി
ളതിച്ചു�റയാനുള്ള സാദ്്യെയയണ്ന്നാണ് വതിദ
ഗ്ധർ �റയന്നെ്. കാരണനും അെീവ 
പ്രഹരപശഷതിയള്ള മരുന്കളാണ് ഇെതിനായതി 
ഉ�പയാഗതിക്കുന്നെ്. ജീവൻരക്ഷാ സനുംവതിധാന
ങ്ങളുള്ള സുസജ്മായ ആശു�ത്രതികളതിൽ 
ലസപകൊഅനാലതിസതിസതിനു പവണ്തിയാണ് 
ട്രൂെ് സീറനും ഉ�പയാഗതിക്കുന്നെ്. െലപച്ചാർ, 
ഹൃദയനും, ശ്ാസപകാശനും തുടങ്ങതിയ മർമെപ്രധാ
നങ്ങളായ അവയവങ്ങയള െകർകൊൻ പശഷതി
യള്ളൊണ് പസാഡതിയനും യ�റൊപത്ാൾ.

സനുംശയത്തിയറെ കരതിനതിെലതിലായണങ്തിലനും 
ഒരായള നാർപകൊ �രതിപശാധനയ്ക് വതിപധയനാ
കൊൻ ഒകെതിയല്ലന്ള്ളൊണ് വാസ്തവനും. വതിപധ
യനാകുന്നവയറെ പൂർണ സമെെത്തിയനാ്നും 
അയാൾ പൂർണ ആപരാഗ്യവാനായണന്ന് പഡാ
ക്ടറയട സാക്ഷ്യ�ത്രവനും പവണനും. ഒരു യചറതിയ 
ഓ്പറഷന് വതിപധയനായാൽപ്ാലനും 

അയാളതിൽ നതിപന്നാ ഉറ്വരതിൽ നതിപന്നാ സമെെ
�ത്രനും ഒ്തിട്ടു വാങ്ങുനും. ഓ്പറഷനുപശഷനും പരാ
ഗതിയകെയന്ങ്തിലനും സനുംഭവതിച്ചാൽ പഡാക്ടർ കുറ്
കൊരനയല്ലന് കാണതികൊനുള്ള ഒരു മുൻകൂർ 
ജാമ്യമാണ്. എന്നാൽ നാർപകൊ �രതിപശാധന
യ്ക് വതിപധയനാകുന്നവനതിൽ നതിന്ന് വാങ്ങുന്ന 
സമെെ �ത്രത്തിന് നതിയമസാധുെയതിയല്ലന്നാ
ണ് വതിദഗ്ധർ �റയന്നെ്. ഇന്്യൻ ശതിക്ഷാനതിയ
മനും 88-ാ൦ വകു്നുസരതിച്ച് ഒരാളതിയറെ ജീവൻ 
രക്ഷതികൊൻ നടത്തുന്ന ഉ�ാധതികൾകെ് നൽകു
ന്ന സമെെ�ത്രത്തിപന നതിയമസാധുെയള്ളൂ.

യബ്യതിൻ ഫതിനുംഗർപ്രതിറെതിങ് എന്ായണന്ന് 
പനാകൊനും. നമ്മുയട െലപച്ചാർ ഒരു സൂ്ർ കനും
�യൂട്റായണന്ള്ളെതിൽ െർകെനും പവണ്. ലക്ഷനും 
പകാടതി നാഡീപകാശങ്ങളാൽ നതിർമെതിെമായ 
െലപച്ചാറതിലണ്ാകുന്ന ആപവഗങ്ങളുയട (ഇ് 
ൽസ്) ഏറ്ക്കുറച്ചതിലകയള അ�ഗ്രഥതിച്ച് റതിസൽ
റ്റുണ്ാക്കുന്ന സനുംവതിധാനമാണ് യബ്യതിൻ 
ഫതിനുംഗർ പ്രതിറെതിങ്.  കുറ്ാപരാ�തിെയന പചാദ്യനും 
യചയ്തപശഷനും കതിട്ടുന്ന ചതില സൂചനകയള കാണതി 
ച്ചുനും ശബ്നും പകൾ്തിച്ചുനും അയാളുയട െലപച്ചാറതില
ണ്ാകുന്ന ആപവഗങ്ങയള ൊരെമ്യ�ഠനത്തിന് 
വതിപധയമാക്കുന്. കുറ്നും യചയ്തതിട്ടുനും യചയ്തതിയല്ലന്ന് 
�റയപ്ാൾ അയാളുയട െലപച്ചാറതിൽ രൂ�യ്
ടുന്ന ആപവഗങ്ങളുയട െരനുംഗലദർഘ്യങ്ങളതിലനും 
പ്രസരണങ്ങളതിലനും ഒയകെ വ്യൊസമുണ്ാകുനും. 
എല്ലാനും പചർത്് വച്ച് മതികയച്ചാരു പ�ാലീസു
പദ്യാഗസ്ൻ  വീണ്ടുനും പചാദ്യനും യചയ്യുപ്ാൾ 
കുറ്ാപരാ�തിെൻ  പ്രെതിയാപണാ അല്ലപയായയ
ന്ന് െതിരതിച്ചറതിയാനും. ഇല പക്ടാ ഇൻയസഫപലാ
ഗ്രാഫ് നൽകുന്ന സൂചനകളാണ് ഈ രീെതിയയട 
അടതിസ്ാന െെ്നും. യബ്യതിൻ മാ്തിങ്ങതിന് 99 
ശെമാനനും കൃെ്യെയയണ്ന്നാണ് പഫാറൻസതി
ക് വതിദഗ്ധര് അവകാശയ്ടുന്നെ്.

പമൽ്റഞ് സാപങ്െതിക വതിദ്യകൾ നൂറ 
ശെമാനനും കുറ്മറ്െയല്ലങ്തിലനും �തിെവകൾ കുറ
യവന്നാണ് അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ യവളതിയ്ടു
ത്തുന്നെ്. കുറ്ാപരാ�തിെരുയട പൂർണ സമെെമു
യണ്ങ്തിപല ഇയൊയകെ നടത്ാനാകൂ എന്നെ് 
ഒരു പ�ാരായ്മയായതി കരുൊയനാകെതില്ല. 
കാരണനും അനതിഷ്ടപത്ായടപയാ �ലപ്രപയാഗ
ത്തിലൂയടപയാ കുറ്ാപരാ�തിെയര പമല്പറഞ് ശാ
സ്തീയ മാർഗങ്ങൾകെ് വതിപധയരാകെതിയാൽ 
അവരതിയല സ്ാഭാവതിക ജീവൽപ്രവർത്ന
ങ്ങൾകെ് വ്യെതിയാനനും സനുംഭവതിക്കുകവെതി ഉദേതിഷ്ട
ഫലനും ലഭതിയച്ചന് വരതില്ല. കുറ്ാപരാ�തിെർ ഒരതി
കെലനും കുറ്വാളതികളല്ല.. നതിര�രാധതിയായണന്ന് 
ഉറച്ചവതിശ്ാസമുള്ളവർ ഏതുെരനും �രതിപശാധന
കൾക്കുനും ഒരു സമെർദേവനും കൂടായെ സമെെതിക്കു
യമന്ള്ളെതിൽ െർകെമതില്ല. കൂനുള്ളവപന കുനതി
യപ്ാൾ പവദനതിക്കുകയള്.

     
 

     
 

�നുംക്തികാരന് 
െതിരുവനന്പുരനും. 
മഹാത്ാഗാന്തി പകാപളജതിയല 
സുപവാളജതി വതിഭാഗനും 
അസതിസ്ററെ്  യപ്രാഫസറാണ്.
9447342497

ഇചതമാരു കുറ്മറ് 
രീതിയമാചണന്പ് പറയമാ
ചനമാകില്ല.  മതിഭ്രമം
ചകമാണ്പ് ഇല്ലമാത്തപ് 
വിളിച്ചുപറയമാനുള്ള 
സമാദ്്യതയുചണ്ന്മാണപ് 
വിേഗപ്ധര പറയുന്തപ്. 
കമാരണം അതീവ 
പ്ഹരദശഷിയുള്ള 
മരുന്നുകളമാണപ് 
ഇതിനമായി 
ഉപദയമാഗിക്കുന്തപ്. 
ജീവന്രക്മാ 
സംവിധമാനങ്ങളുള്ള 
സുസജ്മമായ 
ആശുപത്രികളില് 
ബസദകമാഅനമാലിസി
സിനു ദവണ്ിയമാണപ് 
ട്രൂതപ് സീറം 
ഉപദയമാഗിക്കുന്തപ്.
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അധികോരതെികറെ ജോതിവഴികള്
ഡി റയശുേറോസ്

സുപ്രസതിദ് െമതിെ് എഴത്തുകാരന് ജയപമാഹ
യറെ 'നൂറ സതിനുംഹാസനങ്ങള്' വായനയയ 

ആഘാെമാകെതി മാറ്തിയ പനാവലാണ്. നായാടതി 
സമൂഹത്തില് നതിന്നും ഐ.എ.എസ് �ദവതിയതി
പലയകെത്തിയ ധര്മ�ാലയറെ കഥ അസ്സ്െ 
അനുഭവതികൊയെ വായതിച്ചുപ�ാകാന് സാധ്യമ
ല്ല. മാരകമാനുംവതിധനും യ�ാള്ളപലല്്തിക്കുന്ന 
പനാവല് ജാെീയെയയ ആെത്തില് പ്രശ്നവല്ക്കരതി 
ക്കുകയാണ് യചയ്യുന്നെ്. എന്ാണ് മനുഷ്യന് 
എന്ന പചാദ്യനും ഈ പുസ്തകനും ഉച്ചസ്ായതിയതില് 
ഉന്നയതിക്കുന്ണ്്. ആയരായകെയാണ് മനുഷ്യന് 
എന്ന വകു്തില്യ്ടുന്നെ് എന്നെ് അസ്സ്
മാനുംവതിധനും ഈ പനാവല് ഉന്നയതിക്കുന്ന പചാദ്യ
മാണ്. ആധുനതിക �രതിഷ്കൃെമനുഷ്യയന്റ്തിയ
ള്ള സങ്ല്പനങ്ങളതില് നൂറ സതിനുംഹാസനങ്ങള്' 
എന്ന പനാവലതിയല മനുഷ്യര് ശ്രദ്കതിട്ായെ 
പ�ായ ചതില വതിഷയങ്ങള്, പ്രെതിസന്തികള്, 
പ്രപകാ�നങ്ങള് കൂട്തിപച്ചര്ക്കുന്യവന്നെ് അടതി
യന്രപ്രാധാന്യമുള്ളവ െയന്നയാണ്. ജാെതി 
യൊലതിപ്പുറപമയയള്ളാരു കാര്യമയല്ലന്നും അെതി 
ന് വ്യക്തിയയട മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിയറെ മാനുംസ 
ത്തിലനും മജ്യതിലനും പവരുകളുയണ്ന്നും അെ് 
പ�ാധത്തിലനും അപ�ാധത്തിലനും ആഴ്നതിറങ്ങതി
യതിട്ടുയണ്ന്നും ചരതിത്രത്തിലനും വര്ത്മാനത്തി
ലനും പ്രവചനാെീെമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്യണ് 
ന്മുള്ള െതിരതിച്ചറതിവ് ആഘാെ�രനുംെയന്നയാ 
ണ്.

ഐ.എ.എസ് �ദവതിയതിലതിരതിക്കുന്ന ഒരാള് 
ഓഫീസതില് വച്ച് െയറെ അമെ, യെണ്തികയളയനും 
അനാഥയരയനും യകാണ്തിടുന്ന ഒരു ധര്മാശു�ത്രതി
യതില്, മരണാസന്നയായതികെതിടക്കുന്ന വതിവരനും 
അറതിയന്നെ് ഒന്ന് സങ്ല്പതിച്ചു പനാക്കൂ. ആശു�
ത്രതിയതില് അമെയയ അപന്ഷതിയച്ചത്തിയ ആ 
മനുഷ്യന് ചുറ്റു�ാടുനതിന്നും അനുഭവതിക്കുന്ന അട
കെതിച്ചതിരതിയയ, അതുല്പാദതി്തിക്കുന്ന നതിസ്ഹായ
െയയ, അ�മാനയത്, ഒരാളുയട ആത്വതിശ്ാ
സത്തില് അപെല്പതിക്കുന്ന മുറതിവകയള ഒന് 
വതിലയതിരുത്തിപനാക്കൂ. മനുഷ്യന്, മനുഷ്യെ്നും, 
മാനവതികെ തുടങ്ങതിയ ആശയങ്ങള് െകര്ന് 
വീഴന്നതു കാണാനും. ഇങ്ങയനയയാരു മനുഷ്യാവ
സ്യയട അസാധാരണമായ സന്ദര്ഭയത് 
ആവതിഷ്ക്കരതിച്ചുയകാണ്ാണ് പനാവല് ആരനുംഭതിക്കു

ന്നെ്.
ആരാണ് നായാടതികള്? െതിരുവതിൊനുംകൂര് 

പസ്ററ്് മാനുവലതില് �റയന്നെതിങ്ങയന...നായാ
ടതികള് അലഞ്ഞുെതിരതിയന്ന കുറവരാണ്. ഇവ 
യര കണ്ാല്ത്യന്ന അയതിത്മാണ് എന്നാണ് 
വതിശ്ാസനും. അതുയകാണ്് �കല്യവട്ത്തില് 
സഞ്രതികൊനുള്ള അവകാശനും ഇവര്കെതില്ലായതി
രുന്. ഇവയര പനര്ക്കുപനര് കണ്ാല് ഉടന് 
െയന്ന ഉയര്ന്ന ജാെതികൊര് ഒച്ചയനും �ഹളവമു
ണ്ാകെതി ആയളക്കൂട്തി ചുറ്തിവളച്ച് കയല്ലടുയത്റതി
ഞ്ഞു യകാല്ലുകയാണ് �െതിവ്. അതുയകാണ്് 
ഇവര് �കല് മുഴവന് കാടതിയറെയള്ളതില് യചടതി
കളുയട ഇടയ്ക് കുെതിപൊണ്തി അെതില് കുഞ്ഞുകു
ട്തികപളായട �ന്നതികയളപ്ായല ഒളതിച്ചതിരതിക്കുക
യാണ് �െതിവ്. രാത്രതി പുറപത്കെതിറങ്ങതി യചറ 
പ്രാണതികയളയനും �ട്തികയളയനും നായാടതി്തിടതി
ക്കുനും. ഇവര് മൂപധവതിയയട അനുംശമുള്ളവരായണ
ന്ന വതിശ്ാസനും ഉള്ളതുയകാണ്് ഇവര്കെ് െവതിട്, 
എച്ചതില്ഭക്ഷണനും, ചീഞ്വസ്തുകെള് തുടങ്ങതി
യവ ചതിലര് വീടതിന് വളയരയകയല യകാണ്ടുവയ്ക
ന്ന �െതിവണ്്. ഇവര് ലകയതില് കതിട്ടുന്ന 
എന്തുനും െതിന്നും. പുഴകെള്, എലതികള്, ചത്തു
പ�ായ ജീവതികള് - എല്ലാനും ചുട്ടുെതിന്നും. മതികെ
വാറനും കതിെങ്ങുനും �ച്ചകെറതികളുനും �ച്ചയായതിത്
യന്ന കെതിക്കുനും. യ�ാതുയവ ഇവര് കുറതിയ കറത് 
മനുഷ്യരാണ്. നീളമുള്ള യവളുത് �ല്ലുകളുനും 
വലതിയ യവളുത് കണ്കളുനും ഉള്ളവര്. ഇവരുയട 
ഭാഷ �െനുംെമതിൊണ്.... കല്ലതിയറെയള്ളതില്കെെതി
യന്ന െവളപ�ായല ഇവര് ജീവതിച്ചതിരുന്നതുനും 
ആരുമറതിഞ്തില്ല, ചത്തുനും ആരുമറതിഞ്തില്ല.

ഇവരതില്യ്ട് ഒരു കുട്തി ഏഴവയസ്സുവയര 
പൂര്ണ്ണനഗ്നായതി അമെപയായടാ്നും െതിരുവന
ന്പുരനും നഗരത്തില് അലഞ്ഞുെതിരതിഞ് 
നാളുകള്. പദഹനും മുഴവന് �റ്നും�റ്മായതി 
യചാറതിയനും ചതിരങ്ങുനും വ്രണങ്ങളുനും നതിറഞ്തിരതി
ക്കുനും. വതിരലകള് െമെതില് ഒട്തിയതിരതിക്കുനും. ചതിര
ങ്ങുവന്ന് കണ്കള് മതികെവാറനും അടഞ്തിരതി
ക്കുനും. വതിശ്്, വതിശപ്പു മാത്രനും. അങ്ങയനയാണ് 
ശ്രീനാരായണീയനായ പ്രജാനന്ദയറെ ആശ്രമ
ത്തില് എത്തുന്നെ്. കാ്ന് എന്ന ആ കുട്തിയാ
ണ് ധര്മ�ാലനായതി വളര്ന്ന്  സതിവതില് സര് വീ
സതിയലത്തുന്നെ്.

ആരമാണപ് നമായമാടികള്? 
തിരുവിതമാംകൂര ദസ്റ്ററ്പ് 

മമാനുവലില് പറയുന്തി
ങ്ങചന...നമായമാടികള് 

അലഞ്ഞുതിരിയുന് 
കുറവരമാണപ്. ഇവചര 

കണ്മാല്ത്ചന് 
അയിത്മമാണപ് 

എന്മാണപ് വിശ്വമാസം. 
അതുചകമാണ്പ് പകല്ചവ
ട്ടത്ില് സഞ്രികമാനു

ള്ള അവകമാശം ഇവരകി
ല്ലമായിരുന്നു. ഇവചര 

ദനരക്കുദനര കണ്മാല് 
ഉടന് തചന് ഉയരന് 

ജമാതികമാര ഒച്ചയും 
ബഹളവമുണ്മാകി 

ആചളക്കൂട്ടി ചുറ്ിവളച്ചപ് 
കചല്ലടുചത്റിഞ്ഞു 

ചകമാല്ലുകയമാണപ് പതിവപ്.
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സതിവതില്സര് വീസ് ഇറെര് വയൂവതിന് ഒരു 
ഊഹപച്ചാദ്യനും ധര്മെ�ാലന് പനരതിടുകയണ്ാ
യതി. "നതിങ്ങള് ഓഫീസറായതി �ണതിയയടുക്കുന്ന 
സ്ലത്് നതിങ്ങള് വതിധതി �റപയണ് ഒരു 
പകസതില് ഒരു ഭാഗത്് ന്യായവനും മറഭാഗത്് 
ഒരു നായാടതിയനും ഇരുന്നാല് നതിങ്ങള് എന്തു െീ
രുമാനമായണടുക്കുക? ”പചാര മുഴവനുനും െലയ്ക
കത്തു ഇരച്ചുകയറതിയ ധര്മ�ാലന് െതിരതിയക 
പചാദതിച്ചു. "സര്,ന്യായനും എന് വച്ചാല് 
എന്ാണ്? യവറനും നതിയമങ്ങളുനും സമ്പ്രദായങ്ങളു
മാപണാ ന്യായയത് െീരുമാനതിപകെണ്െ്? 
ന്യായനും എന് �റഞ്ാല് അെതിയറെ 
കാെലായതി ഒരു ധര്മനും ഉണ്ായതിരതികെണനും. 
ധര്മങ്ങളതില് വലെ് സമെ്നും െയന്ന. ഒരു നാ
യാടതിയയയനും മയറ്ാരു മനുഷ്യയനയനും രണ്ടു 
വശത്തു നതിര്ത്തുകയായണങ്തില് സമെ്നും എന്ന 
ധര്മത്തിയറെ അടതിസ്ാനത്തില് ആ ക്ഷണനും 
െയന്ന നായാടതി അനീെതികെതിരയായവനായതി 
മാറതികെെതിഞ്ഞു. അവന് എന്തു യചയ്തതിട്ടുയണ്ങ്തി
ലനും അവന് നതിര�രാധതിയാണ്.” 

അവര് പചാദതിച്ചു: "അെ് യകാല�ാെകമാ
യണങ്തിപലാ, മതിസ്റര് ധര്മെ �ാലന്?”

"സര്, യകാല�ാെകമായണങ്തിലനും ഒരു 
നായാടതി െയന്നയാണ് നതിര�രാധതി.”

അധതികാരനും ഉള്ളവയറെ നീെതിയനും 
അധതികാരനും പ�ായതിട്് അയെയന്ന് പ�ാലമറതി
യാത്വരുയട നീെതിയനും െമെതിലള്ള അന്രനും 
�റയാന് ആര്കൊണു കെതിയക എയന്നാരു പ്ര
ശ്നയത് പനാവലതിസ്റ് ഔചതിെ്യപത്ായട, അെീ
വസൂക്ഷ്മെപയായട, രാഷ്ടീയ ജാഗ്രെപയായട 
അവെരതി്തിക്കുകയാണതിവതിയട. അധതികാരനും 
ഈ പനാവലതില് ആെത്തില് ആവതിഷ്ക്കരതികെയ്
ടുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഭരണവനും ഭരണീയരുനും െമെതില
ള്ള ദൂരനും എത്രയായണന്ന് അറതിയാന് ഈ പനാ
വലതിലൂയട സഞ്രതിച്ചാല് മെതി. കടലാസ്സു 
മറതിയന്നതുപ�ായല അധതികാരയത് ഓര്മെതി്തി
ക്കുന്ന മയറ്ാരു ശബ്മതില്ല എന്ന് ധര്മെ�ാലന് 
ഇടയ്ക �റയന്നെ് ഇതുമായതി പചര്ത്് വായതിക്കു
പ്ാള് കൂടുെല് പ�ാധ്യയ്ടുനും.

ധര്മെ�ാലയറെ ഭാര്യ സുധ പമല്ജാെതി സ്തീ
യാണ്. അവള് അയാപളാട് അപങ്ങയറ്നും സഹ
കരതിക്കുന്ണ്്.അവള് �റയന്: "നതിങ്ങള്കെ് 
യചയറതില് നന്നായതിട്് ഇരതിക്കുവാനറതിയതില്ല. നതി
ങ്ങളുയട �ഠതിത്നും, �ദവതി, അറതിവ് ഒന്യകാ
ണ്ടുനും ഒരു ഫലവമതില്ല. ഒരാപളാടുനും ഉത്രവതിടാന് 
�റ്തില്ല. ശാസതികൊന് നാവ് യ�ാങ്ങതില്ല.എല്ലാവ
രുനും എപ്ാഴനും �തിന്നതില് എപന്ാ �റഞ്ഞു ചതിരതി
ക്കുന്യവന്ന വതിചാരനും.”

അയാള് വതിചാരതിക്കുന്: "പകാ�തിക്കുപന്ാ
റനും അെ് എയറെ ജാെതിയയട സ്ഭാവതിക സനും
സ്കാരമതില്ലായ്മയായതി ധരതികെയ്ട്ടു. പ�ാരാടുനും 

പൊറനും അെ് അെതിരുവതിട് അധതികാരപമാഹമാ
യതി വ്യാഖ്യാനതികെയ്ട്ടു. എയറെ സ്തിെതി മനസ്തി
ലാകെതി യവറയെ ഇരുന്നാല് എയറെ ജാെതിക്കുമാ
ത്രമുള്ള കെതിവതില്ലായ്മയായതി കരുെയ്ട്ടു.എയറെ 
കുറ്പ�ാധവനും വതിഷാദവനും ഏകാന്െയനും 
എയറെ െലമുറയയട മാനസതികപ്രശ്നമായതി ചര്ച്ച
യചയ്യ്ട്ടു ”

സമൂഹനും കാത്തുസൂക്ഷതിക്കുന്ന യ�ാതുപ�ാധ
യത്യാണ് പനാവല് പ്രെതിസ്ാനത്തു നതിര്ത്തു
ന്നെ്. എത്ര ഉന്നെമായ �ദവതിയതിയലത്തിയാ
ലനും സമൂഹനും ജാെതിയയട കണ്ണതിലൂയട മാത്രപമ 
ഒരായള സമീ�തിക്കുന്ള്ളൂ എന്ന ലവരുദ്്യ
യത് ഇവതിയട ഹൃദയപഭദകമായതി ആവതിഷ്കരതിച്ചതി
രതിക്കുന്. അധതികാരനും എന്തുമാത്രനും സങ്ീര്ണ്ണ
മായ സാമൂഹതിക പ്രെതിഭാസമായണന്ന 
അവതിശ്സനീയെയയ ഈ പനാവല് യവളതിവാ
ക്കുന്. അെതിയറെ പമല്കീെ്�ന്ങ്ങള് അള
കൊനാവാത്വതിധനും സ്ഥൂലവനും കാണാനാവാ
ത്വതിധനും സൂക്ഷ്മവമാണ്.

ജാെതിയയട പ�രതില് നായാടയ്ട് നായാടതി
യായ ഒരു ഐ.എ.എസ് ഓഫീസറയട ജീവതിെ
ത്തിയറെ കഥാരൂ�മാണ് നൂറ സതിനുംഹാസനങ്ങ
ള്. ആത്കഥാരൂ�ത്തിയല ആഖ്യാനനും 
പനാവലതിയറെ ആഘാെശക്തിയയ �െതിന്മടങ്ങ് 
വര്ദ്തി്തിച്ചതിരതിക്കുന്. ജാെതിവതിപവചനങ്ങള് 
ശക്മായതി നതിലനതില്ക്കുന്ന ഇന്്യന് സാഹചര്യ
ത്തില് സവതിപശഷമായ സ്ാനമുള്ള രചനയാ
ണതിെ്. ശ്രീനാരായണഗുരുവതിയറെ പ്രസക്തിയയ 
ആന്രതികശക്തിയാകെതി മാറ്തിയ ഈ പനാവല് 
വായനാജീവതിെത്തില് സവതിപശഷപ്രാധാന്യമു
ള്ള പുസ്തകമായണന്നെതില് സനുംശയമതില്ല.

�നുംക്തികാരന് കവതിയനും 
അധ്യാ�കനുമാണ്.
94464 58166

ജയറേറോഹന്
1962 -ല് കന്യാകുമാരതി ജതില്ലയതില് ജനനനും
കൃെതികള്- റബ്ബര്, വതിഷ്ണുപുരനും, �തിന്തുടരുനും 
നതിെലതിന് കുരല്, ഏൊനും പലാകനും, ഇരവ്, 
യകാറ്ലവ, ഇന്്യന് െെ്ചതിന്, 
ഇന്നയത് ഗാന്തി, ആനപഡാക്ടര്

അധികമാരം ഉള്ളവചന് 
നീതിയും അധികമാരം 
ദപമായിട്ടപ് അചതചന്തന്നു 
ദപമാലമറിയമാത്വരുചട 
നീതിയും തമ്ിലള്ള 
അന്തരം പറയമാന് 
ആരകമാണു കഴിയുക 
എചന്മാരു പ്ശ്നചത് 
ദനമാവലിസ്റ്റപ് ഔെിത്യ
ദത്മാചട, അതീവസൂക്ഷ്മ
തദയമാചട, രമാഷ്ീയ 
ജമാഗ്തദയമാചട അവതരി
പ്ിക്കുകയമാണിവിചട. 
അധികമാരം ഈ 
ദനമാവലില് ആഴത്ില് 
ആവിഷ്ക്കരികചപ്ടുന് 
പ്ശ്നമമാണപ്. ഭരണവം 
ഭരണീയരും തമ്ിലള്ള 
ദൂരം എത്രയമാചണന്പ് 
അറിയമാന് ഈ ദനമാവലി
ലൂചട സഞ്രിച്ചമാല് മതി. 
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േഗ്നത േിസ്സഹോയതയുകട 
പ്തീകം കൂടിയോണ്

എന്.പി. മുരളീകൃഷ്ണന്

ഇറ്ാലതിയൻ സതിനതിമയതിൽ ആവർത്തിച്ച് അട
യാളയ്ടുത്തിയതിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപദശമാണ് 

സതിസതിലതി. ഇരു�ൊനും നൂറ്ാണ്തിയറെ തുടകെകാ
ലത്് കറ്തിലനും യവളു്തിലമായതി പലാകനും കണ് 
ഈ ഭൂപ്രപദശയത് �തിന്നീടുവന്ന ഇറ്ാലതിയൻ 
ചലച്ചതിത്രകാരന്മായരല്ലാനും ക്യാമറയതിലാക്കുകയ
ണ്ായതി. ചതില ഭൂമതികകൾ സതിനതിമയതിൽ ആവർ
ത്തിച്ചുയകാപണ്യതിരതിക്കുനും. എല്ലാ ഭാഷാസതിനതിമ
കളതിലനും അെതു നാടുകളതിയല ചതില സ്ലങ്ങപളാ 
ടുള്ള ഈ സവതിപശഷ ൊെ്�ര്യനും കയണ്ടുകൊ
നാകുനും. എത്രയാവർത്തി �കർത്തിയതിട്ടുനും െീരാ 
ത് ഇെയടു്നും യകാണ്ായതിരതികെണനും ഈ വീ
യണ്ടുപ്പുകൾ തുടർന്യകാപണ് യതിരതിക്കുന്നെ്.

വതിഖ്യാെ ഇറ്ാലതിയൻ സനുംവതിധായകരായ 
ലൂച്ചതിപനാ വതിസ് പകാന്തി, ലമകെലാഞ്പലാ 
അപറൊണതിപയാണതി, �തിയപരൈാ യജർമതി, ഫ്ാൻ
യസസ് പകാ പറാസതി, മാർപകാ റതിസതി, യ�ർയട്ാ

ലൂച്ചതി തുടങ്ങതിയവരുയട സതിനതിമകളതിലൂയടയാണ് 
യമഡതിറ്പറനതിയൻ കടലതിലള്ള ദ്ീ�സമൂഹ
മായ സതിസതിലതിയാനയയന്ന സതിസതിലതി പലാക
സതിനതിമാ ആസ്ാദകർകെതിടയതിൽ ശ്രദ്പനടുന്ന 
െ്. വതിസ് പകാന്തിയയട ലാ െരാ യരൈമാ, ദ ലതി
പയാ�ാർഡ്, �തിയപരൈാ യജർമതിയയട ഡതിപവാർ 
സ് ഇൻ ഇറ്ാലതിയൻ സ് ലറ്ൽ, യസഡയൂസ്ഡ് 
ആറെ് അ�ാൻഡറെ് തുടങ്ങതിയ സതിനതിമകൾ  
ഇക്കൂട്ത്തിൽയ്ടുനും. ഇറ്ാലതിയൻ സതിനതിമയയട 
ആദ്യകാല മാസ് പറ്െ് സുനും ഇറ്ാലതിയൻ നതിപയാ 
റതിയലതിസത്തിയറെ വക്ാകെളുമായ ഇവരതിൽ 
നതിന്ന് പുെതിയകാല സതിനതിമയതിപലയകെത്തു
യ്ാഴനും സതിസതിലതി പ്രവതിശ്യപയാടുള്ള അടു്നും 
ചലച്ചതിത്രകാരന്മാരതിൽ നതിന്ന് മായന്നതില്ല.

പുെതിയകാല സതിനതിമയതിൽ സതിസതിലതിയയട 
�ൊകവാഹകൻ സതിസതിലതിയതിയല �ഗറതിയ
യതിൽ ജനതിച്ച സതിനതിമാ �ാരഡീപസാ എന്ന 
ചതിത്രത്തിലൂയട പലാകശ്രദ് പനടതിയ ജുയസയ് 
യൊർണാപത്ായറയാണ്.  സതിസതിലതിയതിയല 
ഗ്രാമ, നഗരവീഥതികളുനും അവതിടയത് െീപയറ്റ
മായതിരുന് സതിനതിമാ �ാരഡീപസായയട ഭൂമതിക. 
സ്റാർ പമകെർ, മപലന, �ാറതിയ എന്നീ ചതിത്ര
ങ്ങളതിലയട സതിസതിലതിയയ അപദേഹനും വീണ്ടുനും 
അടയാളയ്ടുത്തി.

യൊർണാപത്ായറയയട സൃഷ്ടതികളതിൽ വതി
ഷയത്തിയല ലവവതിധ്യനുംയകാണ്ടുനും കാവ്യാത്
കമായ ആവതിഷ് കാരനും യകാണ്ടുനും എകൊലപത്
ക്കുമുള്ള കാഴ്ചാനുഭവമായതി മാറതിയ ചതിത്രമാണ് 
മപലന. പ�ാനും�ർ വതിമാനങ്ങൾ നഗരാകാശ
ത്തിനുമീയെ വട്മതിട്ടു �റക്കുകയനും �ട്ാളബൂട്ടു
കൾ വലതിയ ശബ്നും പകൾ്തിച്ച് ചെ്രങ്ങളതിലൂ
യട പറാന്തുചുറ്റുകയനും യചയ്യുന്ന രണ്ാനും 
പലാകമഹായദ്കാലയത് സതിസതിലതിയാണ് 
മപലനയയട �ശ്ചാത്ലനും. യദ്ത്തിയറെ അര
ക്ഷതിൊവസ്യനും ഭീെതിയനും ജനങ്ങളതിൽ നതില
നതിൽക്കുപ്ാൾ െയന്ന മപലനയയട ക്യാമറ 

ചവളിച്ചവം നിഴലം വിസ്മയങ്ങള് തീരക്കുന് കമാലത്ിചന് കല- സിനിമയുചട വിദശഷ
ങ്ങളുമമായി പുതുപംക്ി. മമാധ്യമപ്വരത്കനും കവിയും െലച്ചിത്രനിരൂപകനുമമായ 
എന്.പി. മുരളീകൃഷ്ണനമാണപ് അഭ്രപമാളിയിചല െലനങ്ങചള അക്രങ്ങളമാക്കുന്തപ്. 

ഒറ്യ്ക്കു കഴിയുന് ഒരു 
സ്തീക്കുദമല് സമൂഹം 

അതിചന് സേമാെമാരകണ്ണപ് 
സേമാസമയം 

തുറന്നുവയ്ക്കും. ഈ കണ്ണപ് 
അവള്ക്കു സംരക്ണ

വം ആശ്യവം നല്കമാ
നുള്ളതമായിരികില്ല. 

അവള് 
ചതറ്മാചയചന്തങ്ിലം 

പ്വരത്ിക്കുന്നുദണ്മാചയ
ന്നും അവചള ചതറ്ിദലക്കു 

വീഴ്ത്തമാന് വഴികളുദണ്മാ 
എന് അദന്വഷണത്ി

ദലക്കുമമായിരിക്കും 
ഇടതടവില്ലമാചത ദനമാട്ടം 

പമാഞ്ഞുചെല്ലുന്തപ്. 
സമൂഹം സ്വയദമവ 

വിെമാരണ ഏചറ്ടുക്കുക
യും ശിക് നടപ്മാക്കുകയും 

ചെയ്യുദമ്മാള് ഒരു 
മനുഷ്യജീവി എത്രമമാത്രം 

നിസ്ഹമായയും 
ഒറ്ചപ്ട്ടവളുമമായി 

മമാറന്നുചവന്തിചന് 
പ്തീകം കൂടിയമാകുന്നു 

മദലന.

യൊര്ണായത്ായറ
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ചലതിക്കുന്നെ് മയറ്ാരതിടപത്കൊണ്. യദ്കാല
ത്് ദൂയരയയവതിയടപയാ ആയതിപ്ായ �ട്ാള
കൊരയറെ ഭാര്യ മപലനയയ സതിസതിലതിയതിയല 
നാട്ടുകാർ എങ്ങയന �രതിചരതിക്കുന്യവന്നതിട
പത്കൊണ് ആ പനാട്നും. 

ഇറ്ാലതിയൻ നടതിയനും പമാഡലമായ യമാണതി 
കൊ യ�ലൂചതിയയട കരതിയർ യ�സ്റായ മപലന
യയന്ന കഥാ�ാത്രനും സൃഷ്ടതിക്കുന്ന അ�ാരമായ 
ഉടലാകർഷകെ്മാണ് ചതിത്രനും പുറത്തിറങ്ങതിയ 
കാലത്് മാധ്യമശ്രദ്യ്കനും സജീവചർച്ചയ്കമതിട
യാകെതിയെ്. എന്നാൽ നഗ് നെ കാമത്തിയറെ 
മാത്രനും സൂചകമല്ല. ചതിലപ്ാെെ് നതിസ്ഹായെ
യയടയനും അനുക്യയടയനും പ്രെീകമായതി 
മാറന്ന ജീവതിൊവസ് കൂടതിയായണന്ന് ജുയസ 
യ് യൊർണാപത്ായറ ആവതിഷ് കരതിക്കുന്. 
ലൂസതിയാപനാ വതിൻയസൻപസാണതിയയട മൂലക
ഥയയ അടതിസ്ാനമാകെതിയാണ് മപലന ഒരു
കെതിയതിട്ടുള്ളെ്. 

ഒറ്യ്ക കെതിയന്ന ഒരു സ്തീക്കുപമൽ സമൂഹനും 
അെതിയറെ സദാചാരകെണ്ണ് സദാസമയനും തുറന്
വയ്കനും. ഈ കണ്ണ് അവൾക്കു സനുംരക്ഷണവനും 
ആശ്രയവനും നൽകാനുള്ളൊയതിരതികെതില്ല. അ 

വൾ യെറ്ായയയന്ങ്തിലനും പ്രവർത്തിക്കുന് 
പണ്ായയന്നും അവയള യെറ്തിപലക്കു വീഴ്ത്താൻ 
വെതികളുപണ്ാ എന്ന അപന്ഷണത്തിപല
ക്കുമായതിരതിക്കുനും ഇടെടവതില്ലായെ പനാട്നും 
�ാഞ്ഞുയചല്ലുന്നെ്. സമൂഹനും സ്യപമവ 
വതിചാരണ ഏയറ്ടുക്കുകയനും ശതിക്ഷ നട്ാ
ക്കുകയനും യചയ്യുപ്ാൾ ഒരു മനുഷ്യജീവതി 

എത്രമാത്രനും നതിസ്ഹായയനും ഒറ്യ്ട്വളുമായതി 
മാറന്യവന്നെതിയറെ പ്രെീകനും കൂടതിയാകുന് 
മപലന.

മപലനയയട കണ്കളതിൽ െനതികെ് നടയന്ന
പത്ണ് ലക്ഷ്യസ്ാനനും മാത്രമാണുള്ളെ്. ചുറ്തി
ലമുള്ള മറ്റു മുഴവൻ കണ്കളാകയട് മപലനയതി
ലനും. അവൾ ആപരാടുനും സനുംസാരതിക്കുന്നതില്ല. 
നടത്ത്തിയറെ ആപവഗത്തിൽ വ്യെതിയാനനും 
വരുത്ാൻ പ�ാലനും െയ്ാറല്ല. അവളുയട കണ്
കൾ മുന്നതിലള്ള വെതികളതിപലക്കുമതിടവെതികളതിപല
ക്കുമല്ലായെ മയറ്ാന്നതിപലക്കുനും െതിരതിയന്നതില്ല. 
യചയന്നപത്ണ് ഇടനും വപരക്കുനും അവയള �തിന്തുട
രുന്ന കണ്കളതിലാണ് കാഴ്ചകളുയട െതിളകെമത്ര
യനും.

മപലനയയന്ന അെതിസുന്ദരതിയായ യവെതിയ
യട ശരീരത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകുകയാണ് സതിസതി
ലതിയതിയല ജനങ്ങൾ. അവതിടയത് മുഴവൻ 
ആണുങ്ങളുനും അവയള കാമതികൊൻ ആഗ്രഹതിക്കു
ന്നവരാണ്. സ്തീകൾ പ�ാലനും അവയള അസൂയ
പയായട പനാക്കുന്. സതിസതിലതിയതിയല ആൺ
പനാട്കൊരുയട പ്രെതിനതിധതിയായ �ന്ത്രണ്ടു 

വമാണിജ്യവിജയവം 
നിരൂപകപ്ശംസയും 
ദനടിയ മദലന 2000ല് 
മികച്ച പശ്മാത്ലസംഗീ
തം, ഛമായമാഗ്ഹണം 
എന്ിവയ്ക്കുള്ള ഓസപ് കമാര 
നമാമനിരദേശം ദനടിയിരു
ന്നു. സിനിമമാ 
പമാര�ീദസമാ പുറത്ിറ
ങ്ങി 12 വരഷം കഴിഞ്ഞമാ
ണപ് മദലനയുമമായി 
ജുചസചപ് ചതമാരണമാ
ദത്മാചറ എത്ിയതപ്. 
ഒരു െലച്ചിത്രകമാരചന് 
ഇരട്ട ക്ലമാസികപ് എന് 
തരത്ില് ഈ സിനിമ
കള് രണ്ം ഒന്ിചനമാന്നു 
മികച്ചുനിന്നു.

സതിനതിമ : മപലന
സനുംവതിധാനനും : ജൂയസയ് യൊര്ണായത്ായറ

രാജ്യനും : ഇറ്ലതി
ഭാഷ : ഇറ്ാലതിയന്

ലദര്ഘ്യനും : 109 മതിനതിറ്് 
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വയസ്സുകാരനതിലൂയടയാണ് അവരുയട വതിചാരവതി
കാരങ്ങൾ അവെരതി്തികെയ്ടുന്നെ്. അവന് 
മപലനപയാട് െീരാപ്രണയവനും വതികാരവമാണ്. 
മപലനയയ ഇഷ്ടയ്ടുന്ന മറ്റു പുരുഷന്മായര 
യയല്ലാനും അവൻ യവറക്കുന്ണ്്. ദൂയര പജാലതിയതി
ലള്ള മപലനയയട ഭർത്ാവ് യദ്ത്തിൽ മരണ
യ്ട്ടുയവന്നാണ് ഗ്രാമവാസതികൾ കരുതുന്നെ്. 

കാണാൻ യകാെതിച്ച മപലനയയട നഗ് നെ 
സതിസതിലതിയതിയല പുരുഷന്മാർ ഒരതികെൽ കണ്ടു. 
അന്നവർകെ് അവപളാടു പൊന്നതിയെ് കാമമല്ല, 
മറതിച്ച് അനുക്യാണ്. ഒരു�റ്നും സ്തീകൾ വെതി
യതിലതിട്് മപലനയയ ക്രൂരമായതി മർദേതിക്കുകയായതി
രുന്. അവസരനും കതിട്തിയപ്ാൾ മപലനയതിൽ 
യെറ്റുകാരതിയയന്നും സമൂഹത്തിയറെ നടപ്പുവെതി
കൾകെ് പചരാത്വളുയമന്ന് മുദ ചാർത്തി അവ 
യള കളങ്തിെയാക്കുകയായതിരുന് സ്തീകൾ. ഈ 
ക്രൂരയചയ്തതിയതിൽ അവർ വല്ലായെ ആനന്ദനും ക 
യണ്ത്തി. പുരുഷന്മാരാരുനും െടഞ്തുമതില്ല. അ 
തുവയര മപലനയതിയല സൗന്ദര്യനും സതിസതിലതിയതി
യല പുരുഷന്മാർയകൊ്നും ആസ്ദതിച്ച കാഴ്ചകൊ
രുനും ഒടുവതിൽ അവർയകൊ്നും അവപളാട് അനുക
്യള്ളവരായതിമാറന്. 

ലലനുംഗതികപചാദനയയ എത്രമാത്രനും സർഗാ
ത്കമായതി ആവതിഷ് കരതികൊയമന്നെതിയറെ ഉത്
മദൃഷ്ടാന്മായതി മാറകയായതിരുന് മപലന. 
നഗ് നെ അ്ീലമായല്ല, നമെപളാടു ഇെപചർന്

കതിടക്കുന്ന ഉദാത്മായ ്ീലെയായതിട്ാണ് 
ഇവതിയട അനുഭവയ്ടുക. സ്തീയയട കാമനകളുനും 
വതിചാരങ്ങളുനും അവളുയട സ്ാെന്ത്ര്യപ�ാധത്തി
പറെതു കൂടതിയാണ്. അധതികനും സനുംസാരതികൊത്, 
ചുറ്റു�ാടുകൾകെ് കൺയചവതികൾ യകാടുകൊ
ത്, നതിഗൂഢെകൾ ഒളതി്തിക്കുന്യവന്ന് യെറ്തി
ദ്രതിപച്ചകൊവന്ന മപലനയയട ചലനങ്ങളതിൽ 
സ്ാെന്ത്ര്യപ�ാധവനും ഉറച്ച ധാരണകളുമുള്ള 
സ്തീയാണുള്ളയെന്ന് സതിസതിലതിയതിയല ജനങ്ങൾ
ക്കുനും പപ്രക്ഷകനുനും പ�ാധ്യയ്ടുന്നതിടത്ാണ് 
മപലന ഒഴകതിത്തുടരുന്നെ്.

വാണതിജ്യവതിജയവനും നതിരൂ�കപ്രശനുംസയനും 
പനടതിയ മപലന 2000ൽ മതികച്ച �ശ്ചാത്ല
സനുംഗീെനും, ഛായാഗ്രഹണനും എന്നതിവയ്കള്ള 
ഓസ് കാർ നാമനതിർപദശനും പനടതിയതിരുന്. സതി 
നതിമാ �ാരഡീപസാ പുറത്തിറങ്ങതി 12 വർഷനും 
കെതിഞ്ാണ് മപലനയമായതി ജുയസയ് യൊർ
ണാപത്ായറ എത്തിയെ്. ഒരു ചലച്ചതിത്രകാര
യറെ ഇരട് ക്ലാസതികെ് എന്ന െരത്തിൽ ഈ സതി
നതിമകൾ രണ്ടുനും ഒന്നതിയനാന് മതികച്ചുനതിന്. 
അെതിനുപശഷനും വന്ന �ാറതിയ ഈ പ്രെീക്ഷക
ളുയട ഉയരത്തിയലത്തിയതിയല്ലങ്തിലനും എത്രവർ
ഷനും കാത്തിരുന്നതിട്ായാലനും ഒരു മതികച്ച സനുംവതി
ധായകനതിൽനതിന്ന് പൂർവരചനകയള അ്ര്തി 
ക്കുന്ന പുതുനാ്് ഉയതിർയകൊള്ക െയന്ന യച
യ്യുയമന്നൊയതിരതിക്കുനും കാവ്യനീെതി.

എന്.�തി. മുരളീകൃഷ്ണന്
9847404972
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കണ്ണൂര് ജതില്ലയതിയല  കതിെകെ്- വടകെ് ഭാഗ
ത്ായതി കര്ണ്ണാടക കൂര്ഗ്ഗ് വനാെതിര്ത്തി

പയാട് പചര്ന്  കതിടക്കുന്ന �ായനും ഗ്രാമ �ഞ്ാ
യത്് െീര്ത്തുനും  ഒരു കാര്ഷതിക  ഗ്രാമമാണ്. 
വനാെതിര്ത്തിയതില് നതിന്നും ഒഴകതി വരുന്ന �ാ
രാപ്പുെയനും യകാട്തിയൂര് വനപമഖലയതില് നതിന്നും 
ഒഴകതി  വരുന്ന �ാവലതിപ്പുെയനും �ായത്തിയറെ 
യനറകയതിലൂയട ഒഴകതി ഇരതിട്തി പ�ാലീസ് പസ്റ
ഷന് മുന് വശനും സനുംഗമതിച്ച് യ�രു്റ്് വെതി 
�െശേതി  ഡാമതിപലക്കുനും തുടര്ന്ന്  വള�ട്ണനും പുെ
യതിപലക്കുനും ലയതിക്കുന്. പ്രസതിദ്മായ �െശേതി 
ജലപസചന�ദ്െതിയയട ജലസനുംഭരണതി 
കൂടതിയാണ് �ായനും.  കൂടായെ മറ്് യചറതിയ 
പൊടുകളുനും നീര്ച്ചാലകളുനും അടകെനും ജലസ്
ത്് യകാണ്് അനുഗ്രഹീെമായതിരുന് �ായനും. 
എന്നാല് സമീ� വര്ഷങ്ങളായതി പ്രകൃെതി സനുംര
ക്ഷണത്തിയറെ  അഭാവനുംമൂലനും ജലപ്ാെസ്സുക
ളുനും നീര്ച്ചാലകളുനും വറ്തിവരളുന്ന അവസ് വന്. 
പൊടുകളുനും പുെകളുനും നീര്ച്ചാലകളുനും സനുംരക്ഷതി
ക്കുവാന് ഹരതിെ പകരളനും �ദ്െതിയയട 
ഭാഗമായതി ൊല്കൊലതിക െടയണകളുയട നതി
ര്മൊണനും, കുളങ്ങളുയട സനുംരക്ഷണവനും നവീകര
ണവനും തുടങ്ങതിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ജനകീയമാ
യതി ഏയറ്ടുക്കുകയണ്ായതി. 

�ഞ്ായത്തിയറെ 6242 യഹക്ടര് വരുന്ന ഭൂ
വതിസ്തൃെതിയതില് 1947-50 കാലത്് 892 യഹക്ടര് 
യനല്കൃഷതികെ് അനുപയാജ്യമായതിരുന്. എന്നാ 
ല് ഇന്ന്  126 യഹക്ടറായതി അതു ചുരുങ്ങതി. ഇ 
പ്ാള് ഇെതില്െയന്ന യനല്കൃഷതി മൂന് വതിളക
ളതിലമായതി 70 യഹക്ടറതില് മാത്രമാണ്  യചയ്യു
ന്നെ്.

ഈ ഘട്ത്തിലാണ് �ായനും ഗ്രാമ�ഞ്ാ 
യത്് ഭരണസമതിെതി കരയനല്കൃഷതി വ്യാ�തി്തി
ക്കുവാന് െീരുമാനതിച്ചെ്. അന്യനും നതിന് പ�ായ 
'പുന കൃഷതി' എന്നറതിയയ്ട്തിരുന്ന കരയനല്കൃ
ഷതി പുെതിയ െലമുറയയ �ഠതി്തിക്കുക  എന്ന 
ലക്ഷ്യനും കൂടതി യവച്ചാണ്  പ്രവൃത്തി�ഥത്തിലതിറ 
ങ്ങതിയെ്. യൊെതിലറ്് �ദ്െതിയയ ഉ�പയാഗ
യ്ടുത്തി കുടുനും�ശ്രീ യൊെതിലറ്് �ദ്െതികളു
യട യജ.എല്.ജതി ഗ്രൂ്് രൂ�ീകരതിച്ച് വതിത്തുനും 
വളവനും കൃഷതിഭവന് മുപഖന നകേതി 2016-17 വര്ഷനും 
76.5 യഹക്ടര് സ്ലത്ാണ് യനല്കൃഷതി യചയ്ത 
െ്. നല്ല വതിളവനും  ലഭതിക്കുകയണ്ായതി. ജതില്ലാ പ്രതി
ന്സതി്ല് കൃഷതി ഓഫീസര്  ഓമന, പ്ാകെ് 
കൃഷതി അസതി. ഡയറക്ടര് ലെ, ഗ്രാമ�ഞ്ായത്് 
ഭരണസമതിെതി അനുംഗങ്ങള് എല്ലാനും വതിവതിധ ഘട്
ങ്ങളതില് കൃഷതിയതിടങ്ങള് സന്ദര്ശതിക്കുകയനും 
ആവശ്യമായ പപ്രാത്ാഹനങ്ങള് നല്കുകയനും 3 

എന്.അറശറോകന്

�ോയം ഗ്ോമ�ഞ്ോയതെ്
കരകേൽകൃ്ിയിൽ 

വജത്രയോത്ര തുടരുന്നു

അന്യം നിന്നു ദപമായ 
'പുന കൃഷി'  
എന്റിയചപ്ട്ടിരുന് 
കരചനല്കൃഷി പുതിയ 
തലമുറചയ പഠിപ്ിക്കുക  
എന് ലക്്യം കൂടി 
ചവച്ചമാണപ്  
പ്വൃത്ിപഥത്ിലിറ 
ങ്ങിയതപ്.
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ലക്ഷനും രൂ� പ്രപെ്യക ഇന്സറെീവ് യൊെതിലാ
ളതികള്കെ്  നല്കുകയനും യചയ്തതിട്ടുണ്്. സ്കൂള് വതിദ്യാ
ര്ത്ഥതികയളയനും യനല്കൃഷതിയയട യകായ്ത്തുത്വ
ത്തില് �യങ്ടു്തിക്കുകയനും അവയര കൃഷതി 
�രതിചയയ്ടുത്തുകയനും യചയ്തു.

കെതിഞ് വര്ഷനും 76.5 ഏകെര് യചയ്ത സ്ല
ത്് 2017-18 ല് 238 ഏകെറതില് സ്ലത്് കര 
യനല്കൃഷതി യചയ്ാന് സാധതിച്ചു എന്നെ് അഭതി
മാനപത്ായട ജനങ്ങള് കാണുകയാണ്. 
ആയകയള്ള 18 വാര്ഡുകളതില് 17 വാര്ഡുകളതി
ലനും ഇത്വണ കരയനല്കൃഷതി യചയ്യുന്ണ്്. 118 
യജ.എല്.ജതികളതിലായതി 900 പത്ാളനും സ്തീ കൂട്ാ
യ്മയതിലാണ് യനല്കൃഷതി മുപന്നാട്് പ�ാകുന്നെ്. 
കുടുനും�ശ്രീ യയടയനും യൊെതിലറ്് �ദ്െതി, 
കൃഷതി വകു്്, �ഞ്ായത്് എന്നതിവയയടയനും 
കൂട്ായ �രതിശ്രമത്തിലാണ് ഈ ജനകീയ 
�ദ്െതി വതിജയത്തിപലകെ് നീങ്ങുന്നെ്. െരതി 
ശായതി കതിടക്കുന്ന കുന്നതിന്പ്രപദശങ്ങളതില് 
ഉള്യ്യട കാടുകള് യവട്തിയത്ളതിച്ചുനും പചാലയതി
ല്ലാത്  മറ്് വതിളകളുയട ഇടയതിലനും ആണ് കര
യനല്കൃഷതി ഇപ്ാള് യചയ്തതിരതിക്കുന്നെ്.കരതി 
്നും കൃഷതി വതിജ്ാന പകന്ദ്രനും ഡയറക്ടര് പഡാ.
ജയരാജ്, അസതി. ഡയറക്ടര് ലെ ഉള്യ്യടയ
ള്ള വകു്് പമധാവതികള് യജ.എല്.ജതി കണ വീ
നര്ക്കുനും  യൊെതിലാളതികള്ക്കുനും  പ്രപെ്യക  ക്ലാ 
സ്സുകള് നകേതി. ഉമ, ആെതിര, ഐശ്ര്യ വതിളകള് 
കൃഷതി ഭവന് മുപഖന കൃെ്യസമയത്് െയന്ന 
എത്തിച്ചു നകേതി. വളവനും ഇപ്ാള് �ഞ്ായത്് 
�ദ്െതിയതില് ഉള്യ്ടുത്തി നകേതിവരുന്. യനല്ലു
കള് നല്ല വളര്ച്ചയയട ഘട്ത്തിലാണ്. അന്യനും 
നതിന് പ�ായ കരയനല്കൃഷതി പുനസ്ാ�തിച്ച 
പ്ാള് �െയ െലമുറയ്ക് ആപവശവനും പുെതിയ 

പലഖകന് �ായനും 
ഗ്രാമ�ഞ്ായത്്  

പ്രസതിഡറൊണ്

െലമുറയ്ക് അത്ഭുെവമായതി. �ായനും ഗ്രാമ�ഞ്ാ 
യത്തിയന െരതിശ് രഹതിെ ലജവ ഗ്രാമമാക്കുക 
എന്ന ലക്ഷ്യനും യവച്ചാണ്  കരയനല്കൃഷതി ഇത്ര 
യനും വതിപുലമായതി നടത്തുന്നെ്.

കാര്ഷതിക പമഖലയതില് ഈ വര്ഷനും 
നതിരവധതി �ദ്െതികള് കൂടതി നട്തിലാക്കുന്ണ്്. 
ആപഘാഷപവളകയള പ്ാസ്റതിക് മുക്മാക്കുക 
എന്ന ലക്ഷ്യനും യവച്ച് കുടുനും�ശ്രീ മുപഖന വാെ
യതിലകള് നല്കുന്ന 'ഹരതിെ മാനുംഗല്യനും കുടുനും�
ശ്രീ ഇലകളതിലൂയട' �ദ്െതി 2017 യഫബ്രുവരതി 
മുെല് �ഞ്ായത്തില് നട്തിലാകെതി വരതികയാ
ണ്. ഈ �ദ്െതി വതിജയതി്തിക്കുന്നെതിന് ഈ 
വര്ഷനും 20000 ഞാലതിപ്പൂവന് വാെകെന്ന് വീടുക
ളതില് നല്കുനും. ജതില്ലാ �ഞ്ായത്് സ്യനും�ര്യാപ്ത 
�ച്ചകെറതി ഗ്രാമമായതി �ായയത് യെരയഞ്ടു
ക്കുന്. ലജവ �ച്ചകെറതി ഉല്�ാദനത്തിന് 6 
ലക്ഷനും രൂ� �ഞ്ായത്തുനും 11 ലക്ഷനും രൂ� 
ജതില്ലാ �ഞ്ായത്തുനും അനുവദതിച്ച് അെതിവതിപുല
മായ �ച്ചകെറതി കൃഷതികെ് �ഞ്ായത്് െയ്ായറ
ടുക്കുകയാണ്.

യെങ്ങതിന് ലെകളുനും യെങ്ങതിന് വളവനും നല്കു
ന്ന �ദ്െതി, കുരുമുളക് ലെകള് വീടുകളതില് 
സൗജന്യമായതി നല്കുന്ന �ദ്െതി, പ്ാകെ് 
�ഞ്ായത്തുമായതി സഹകരതിച്ച് 15000 കശുമാ
വതിന് ലെ നല്കുന്ന �ദ്െതി, വീടുകളതില് ഫല 
ഔഷധ സസ്യലത്കള് വതിെരണനും യചയ്യുന്ന 
�ദ്െതി, �ാല് ഇന്യസറെീവ് നകോനുള്ള �ദ് 
െതി, പൊടുകളുയട അെതിരുകളതില് ഈറ്, ലക 
െ, മുള യവച്ചു�തിടതി്തിക്കുന്ന �ദ്െതി എല്ലാനും 
ഈ വര്ഷനുംെയന്ന നട്തിലാക്കുവാനാണ് 
�ഞ്ായത്്  ഉപദേശതിക്കുന്നെ്.

ആചകയുള്ള 
18 വമാരഡുകളില് 17 

വമാരഡുകളിലം 
ഇത്വണ 

കരചനല്കൃഷി 
ചെയ്യുന്നുണ്പ്. 118 

ചജ.എല്.ജികളിലമായി 
900ദത്മാളം സ്തീ കൂട്ടമായ്മ

യിലമാണപ് ചനല്കൃഷി 
മുദന്മാട്ടപ് ദപമാകുന്തപ്. 

കുടുംബശ്ീ യുചടയും 
ചതമാഴിലറപ്പ് പദ്തി, 

കൃഷി വകുപ്പ്, പഞ്മായ
ത്പ് എന്ിവയുചടയും 

കൂട്ടമായ പരിശ്മ
ത്ിലമാണപ് ഈ ജനകീയ 
പദ്തി വിജയത്ിദലകപ് 

നീങ്ങുന്തപ്. 
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 പൂരേഗരിയികല പുലിപ്പൂരം

നാപലാണനാളതിൽ െതിമർത്തു യ�യ്ത 
മെയതിലനും മുപന്നാട്് യവച്ച പുലതിചുവടുകൾ   

�തിപന്നായട്ടുത്തില്ല.. അരമണതികതിലകെത്തി
യനാ്നും മെതുള്ളതികതിലകെവനും അലതിഞ്് പചർ
ന്നപ്ാൾ, പുലതിക്കൂട്ങ്ങൾ സാനുംസ്കാരതിക നഗരതി
കെ് വതിസ്മയ കാഴ്ച്ചയായതി. ആൺപുലതികപളാ 
യടാ്നും പകാട്പ്പുറനും പദശത്തിയറെ �ത്് യ�ൺ
പുലതികളുനും, പകാട്പ്പുറനും, കാനാട്ടുകര, വതിയൂർ, 
അയ്പന്ാൾ, നായ്കനാൽ, വടപകെ അങ്ങാടതി 
പദശങ്ങളതിയല മുന്നൂപറാളനും ആൺപുലതികളുമാ
ണ് തൃശൂര് സ്രാജ് റൗണ്തിൽ മെ പുലതിപ്പൂരനും 
െീർത്െ്. വതിനുംഗ്സ് എന്ന  സനുംഘടനയയട 
ഭാരവാഹതിയായ വതിനയയയട  ആവശ്യപ്രകാര
മാണ് പകാട്പ്പുറനും പദശത്തിന് പവണ്തി യ�ൺ
പുലതികൾ ഇറങ്ങതിയെ്. പകാെതിപകൊട്ടുകാരതി
യായ അദ്്യാ�തിക  അജതിെ, ലാ�് ഇൻസ്ടക്ടർ 
സൂര്യപ്രഭ, മലപ്പുറനും ജതില്ലയതിൽ അദ്്യാ�തിക
യായ പ്രസന്ന �ാർവ്െതി, �ാലകൊയട് മതികച്ച 
അദ്്യാ�തികയ്കള്ള അവാർഡ്  പജൊവകൂടതി 
യായ രമണതി, തൃശൂരതിൽ നതിന്ള്ള കുടുനും�ശ്രീ 
പ്രവർത്ക ഗീെ, കണ്ണൂരതിൽ നതിന്ള്ള യട 
യ് ലർ രമ, �ാലകൊയട് ആർഡതി ഏജറെ് കമല, 
തൃശൂരതിയല പ്രശസ്ത നാടകപ്രവർത്കയായ 
സുജാെ ജനപനത്രതി, �ത്നനുംെതിട്യതിയല �തി

സതിനസ്സുകാരതി നതിധതി, മലപ്പുറയത് സുധ എന്നതി
വരാണ്  യ�ൺപുലതിസനുംഘത്തിലണ്ായതിരുന്ന
െ്. പകാട്പ്പുറയത് മുെതിർന്ന പുലതിയാശാൻ 
അപ്പുവാണ് ഇവർകെ് �രതിശീലനനും നൽകതിയ
െ്. �ച്ച, കറ്്, സതിൽവർ, ചുവ്്, നീല, �തിങ്്, 
വയലറ്്, തുടങ്ങതിയ നതിറത്തില് കരതിമ്പുലതി, 
വരയൻ പുലതി, പുള്ളതിപ്പുലതി, ഫ്ലൂറയസറെ് പുലതി തു
ടങ്ങതിയവയാണ് ഇത്വണ തൃശൂരതിയറെ രാജവീ
ഥതികൾ കയ്ടകെതിയെ്. കരതിമ്പുലതിയയട െതിളങ്ങു
ന്ന കണ്കൾ പുലതിയെകതിന് മാറ്് കൂട്തി.

തൃശൂർ പൂരത്തിപനാളനുംെയന്ന യ�രുമയണ്് 
പുലതികെളതിക്കുനും. െതിങ്ങതിനതിറഞ് ജനക്കൂട്യത് 
സാക്ഷതിനതിര്ത്തി കു്വയറതിൽ പുലതിമുഖങ്ങൾ 
െീർത്്, മുഖനുംമൂടതി ധരതിച്ച്, അരമണതി കതിലകെതി, 
ൊളപമളങ്ങപളായട കടന്ന് വരുന്ന പുലതിക്കൂട് 
ങ്ങൾ തൃശൂരതിയനന്നും ആപവശവനും വതിസ്മയവമാ
ണ്. ഗണ�െതികെ് നാളതിപകരമുടച്ചാണ് ഒപരാ 
പുലതിയനും പെകെതിൻകാട് ലമൊനതികെ് ചുറ്റുമുള്ള 
റൗണ്തിൽ പ്രദക്ഷതിണനും യവയ്കക. പുലതികെളതി 
കലാകാരൻമാരതിൽ പ്രധാനതി ചാത്തുണ്ണതിയാണ്. 
�െതിനാറാനും വയസ്തിൽ തുടങ്ങതിയ ആപവശനും 
എഴ�ത്തിപയൊനും വയസ്തിലനും യകടായെ സൂ
ക്ഷതിച്ച ഈ കലാകാരൻ കെതിഞ് െവണ പൂർ
ത്തിയാകെതിയെ്, െയറെ പുലതിപവഷത്തിയറെ അറ

  ആൽകരെഡ്.എം.കക.

സമാംസ്കമാരിക 
തലസ്മാനമമായ 
തൃശൂരിചന് ഈ ജനകീയ
കലചയ കൂടുതല് 
ഹൃേ്യമമാകി സംരക്ിച്ചപ് 
നിലനിരദത്ണ്ി
യിരിക്കുന്നു. പലരില് 
നിന്നുള്ള ധനസഹമായം 
ചകമാണ്പ് മമാത്രമമാണപ് 
പുലികളി ഇന്നും 
നിലനിന്പ് ദപമാകുന്തപ്. 
കമാലങ്ങള് മമാറി
മറഞ്ഞമാലം തൃശൂരിചന് 
സ്വന്തം പുലിപ്പൂരമമായി 
ഇതപ് നിലനില്കചട്ട
ചയന്പ് നമുകപ് 
പ്ത്യമാശികമാം.
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�ത്തിഒന്നാമയത് വാർഷതികമാണ്
സാനുംസ്കാരതിക െലസ്ാനമായ തൃശൂരതിയറെ 

ഒരു പ്രെതിപരാധ കലയായാണ് പുലതികെളതി രൂ�
യ്ട്തിട്ടുള്ളെ്. ടതിപ്പുവതിയറെ ആക്രമണത്തിന് 
പശഷനും ഭയന് വതിറച്ച യകാച്ചതിരാജാവ് ബ്തിട്ീഷു
കാരുമായതി ഒരു സുരക്ഷാ കരാർ ഉണ്ാകെതി
.1809ൽ മദാസ് പനറ്ീവ് ഇൻയഫൻരൈതിയയട 
ഒരു പകന്ദ്രനും തൃശൂരതിൽ ആരനുംഭതിച്ചു. 1900 വയര 
ഒരു �ട്ാള �റ്ാലതിയൻ ഇവതിയട തുടർന്. 
�ട്ാള ഉപദ്യാഗസ്ന്മാരതിൽ ഒരു വതിഭാഗനും �ഠാ
ണതികൾ ആയതിരുന്. പദശീയ പ്രസ്ാന 
കാലത്് ബ്തിട്ീഷുവതിരുദ്മായതി തൃശൂരതിയല 
�ഠാണതികളുയട �ാര്ര്യത്തിൽനതിന്ന് �തിറവതി
യയടുത് ആപഘാഷമാണ് പുലതികെളതി.

 പുലതികെളതി മൂന്ന് യസ്റപ്പുകളായാണ്  നടത്തു
ന്നെ്. വലയത്കാലനും ഇടയത് ലകയ്യുമാണ് 
ആദ്യനും മുപന്നാട്ായക. അപ്ാൾ അരമണതി കതി
ലങ്ങുന്. ഒറ്യകെട്ായള്ള  യചണ്പമളപത്ായടാ
്മുള്ള ചുവടുയവയ്നും കൂടതിയാകുപ്ാൾ പുലതികെ
ളതി കാണതികൾകെ് ഹൃദ്യെപയകുന്. ആപവശ 
െതിമതിർ്തിൽ കാണതികൾ പുലതികൾയകൊ്നും 
ചുവട് യവയ്കന്. പുലതി സനുംഘങ്ങൾകെ് ചുറ്റുനും 
വലതിയ വടനും യകട്തി നതിയന്ത്രതിച്ചാണ് പുലതികയള 
റൗണ്തിപലകെ് ആനയതിക്കുക. പുലതിപവഷനും ചതി
ത്രീകരതിക്കുന്നെതിൽ യ�യതിൻറ്റുകൾ ഉ�പയാഗതി
ച്ച് തുടങ്ങതിയപൊയടയാണ് കുടവയറൻമാർകെ് 
വലതിയ പ്രാധാന്യനും കതിട്തിയെ്. മഞ്, ചുവ്്, 
കറ്്, യവള്ള നതിറങ്ങൾ വാർണീഷതിൽ പചർ
ത്രച്ചാണ് പുലതിനതിറങ്ങൾ െയ്ാറാക്കുക. 
നാപലാണ നാളതിൽ രാവതിയല മുെൽ പുലതിപവഷ
മതിടുന്ന കലാകാരൻമാരുയട ഒരുകെനും ആരനുംഭതിക്കു
ന്. ആദ്യ�ടതിയായതി ശരീരമായക പഷവ് യചയ്യു
ന്. അെതിനു പശഷനും ഇരു ലകകളതിലനും 
ആറടതിയയങ്തിലനും നീളമുള്ള മരവടതികൾ ഇരു 
വശങ്ങളതിലായതി കുത്തി �തിടതിച്ച് നതിൽക്കുന്ന പു
ലതികെളതി പവഷകൊരയറെ പദഹത്് അടതിസ്ാന 
നതിറനും അടതിക്കുകയായതി'. അെ് ഉണങ്ങുവായനടു
ക്കുന്ന രപണ്ാ മൂപന്നാ മണതിക്കുറതിന് പശഷമാണ് 
പുള്ളതിപ്പുലതിക്കുനും വരയൻപുലതിക്കുനും കടുവയ്കയമ

ല്ലാനും ആവശ്യമായ ശാരീരതിക അടയാളങ്ങൾ 
വരയ്കന്നെ്. ഇെതിനതിടയതിൽ ആവശ്യമായ ഭക്ഷ
ണവനും യവള്ളവനും �രസഹായത്ാൽ മാത്രപമ 
പുലതിപവഷകൊരന് അകത്ാകൊൻ സാധതിക്കു
കയള്ളൂ. പദഹത്് പൂശതിയ ചായക്കൂട്ടുകൾ നല്ല
വണ്ണനും ഉണങ്ങതിയ പശഷനും മുഖനുംമൂടതിയനും ശതിപരാ
വസ്തവനും അണതിയകയായതി. തുടർന്ന് പുലതിയകെ 
ട്തിയറെ അക്ടതിപയായട പുലതിസനുംഘനും ൊളാ
ത്കമായതി ചുവടുകൾ യവച്ച് നഗരത്തിയലത്തു
വാനുള്ള യാത്ര ആരനുംഭതിക്കുകയായതി.ഏകപദശനും 
നാല് മണതിക്കൂപറാളനും െലയനും ഉടലനും ഇളകെതി 
പപ്രക്ഷകയര രസതി്തിച്ച പശഷനും വീണ്ടുനും ക്യാ
്തിൽ െതിരതിയച്ചത്തി മയണ്ണണ്ണയനും ടർ്ലറെനുനും 
ഉ�പയാഗതിച്ച് ചായമതിളക്കുപ്ാൾ അനുഭവതി
പകെണ്തി വരുന്ന ശാരീരതിക പവദനയനും വതിങ്ങലനും 
വാക്കുകള്കെെീെമാണ്. ഏയറപ്രുയട ഏയറ
കൊലയത് ശാരീരതികവനും മാനസതികവമായ അ 
ദ്്ാനവനും ധനവ്യയവനും  കൂടതിയാകുപ്ാൾ മാത്ര 
പമ ൊളവനും രാഗവനും വർണ്ണവനും സമന്യതിക്കുന്ന 
ഈ കലാരൂ�നും പൂർണ്ണമാകുന്ള്ളൂ. മാസങ്ങളു
യട ശ്രമഫലമായതി െയ്ാറാക്കുന്ന  നതിശ്ചല ദൃ
ശ്യങ്ങളുനും 'പുലതികെളതികെ് ദൃശ്യഭനുംഗതി'പയകുന്. 
തൃശൂർ �ത്രപഫാപട്ാഗ്രാഫറായതിരുന്ന യക.യക 
രവീന്ദ്രൻ പുലതിവരയയട അ്ത്തിഅഞ്ാനും 
വാർഷതികാപഘാഷമാണ്  ഇത്വണ പൂർത്തി
യാകെതിയെ്. ആദ്യകാലങ്ങളതിൽ 'പുലതികയള 
െണ്തിപലറ്തിയാണ് യകാണ്ടുവന്നതിരുന്നെ്. പലാ 
റതിയതിൽ കയറതി വരുന്ന പുലതികൾ അടുത്കാല
യത് ദൃശ്യമാണ്. ആദ്യകാല പുലതികളതിൽ കുട
വയറൻ പുലതികള് ഉണ്ായതിരുന്നതില്ല.'

 സാനുംസ്കാരതിക െലസ്ാനമായ തൃശൂരതിയറെ 
ഈ ജനകീയകലയയ കൂടുെൽ ഹൃദ്യമാകെതി 
സനുംരക്ഷതിച്ച് നതിലനതിർപത്ണ്തിയതിരതിക്കുന്. � 
ലരതിൽ നതിന്ള്ള ധനസഹായനും യകാണ്് മാത്ര
മാണ് പുലതികെളതി ഇന്നും നതിലനതിന്ന് പ�ാകുന്ന
െ്. കാലങ്ങൾ മാറതിമറഞ്ാലനും തൃശൂരതിയറെ 
സ്ന്നും പുലതിപ്പൂരമായതി ഇെ് നതിലനതിൽകെയട്
യയന്ന് നമുകെ് പ്രെ്യാശതികൊനും...

പലഖകന് യചാവ്ന്നൂർ 
ഗ്രാമ�ഞ്ായത്് 

യഹഡ് ക്ലാർകൊണ്
94976 26495

       

പുലികളി മൂന്പ് 
ചസ്റ്റപ്പുകളമായമാണപ്  

നടത്ന്തപ്. വലചത്
കമാലം ഇടചത് 

ബകയ്യുമമാണപ് ആേ്യം 
മുദന്മാട്ടമായുക. അദപ്മാള് 

അരമണി കിലങ്ങുന്നു. 
ഒറ്ചകട്ടമായുള്ള  ചെണ്

ദമളദത്മാചടമാപ്മുള്ള 
ചുവടുചവയ്ം 

കൂടിയമാകുദമ്മാള് 
പുലികളി കമാണികള്കപ് 

ഹൃേ്യതദയകുന്നു. 
ആദവശ തിമിരപ്ില് 

കമാണികള് 
പുലികള്ചകമാപ്ം
 ചുവടപ് ചവയ്ക്കുന്നു.
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വോഴൂര ഇേി പേരങ്ോടി പ്ോ്്
എ.കജ. അലക് സ് റററോയ്

വതിത്തിനു�രതിയാണ് ഇന്ന് വതി�ണതിയതിൽ 
കൃഷതിയയട സ്ാനനും. അെ് െതിരതിച്ചറതിഞ്് 

സ്ന്നും കർഷകയര സഹായതിക്കുന്നെതിന് കർ
ഷക�ക്ഷ വതി�ണതികൾ സ്ാ�തിച്ച് മാതൃകയാ
കുന് പകാട്യനും ജതില്ലയതിയല വാഴൂർ പ്ാകെ് 
�ഞ്ായത്്. പനരങ്ങാടതി എന്നാണ് ഈ വതി�
ണതികൾകെ് പ�ര്. പനരായതി മാത്രനും കാര്യങ്ങൾ 
നടക്കുന്ന അങ്ങാടതി! നാട്തില് വതിളഞ് നല്ലവസ്തു
കെള് ന്യായവതിലയ്ക് പനരങ്ങാടതിയതിലൂയട ലഭതി
ക്കുന്.

വാർഡുെല കാർഷതിക വതികസന സമതിെതി
കൾ കൂടതിപച്ചർന്ന് ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തു െലങ്ങ
ളതിൽ കാർഷതിക വതികസന സമതിെതികൾ രൂ�ീ
കരതിച്ചു. വാർഡുെല കാർഷതിക വതികസന 
സമതിെതി കൺവീനർമാർ �ഞ്ായത്തുെല 
സമതിെതിയനുംഗങ്ങളായതി. കൂടായെ യ�ാതുപയാഗനും 
നതിശ്ചയതിച്ച മതികച്ച നാല കർഷകർ, കുടുനും�ശ്രീ 
സതി.ഡതി.എസ്. യചയർപ�െ് സൺ ഇവയരയനും 
ഉൾയ്ടുത്തി. കൃഷതി ആഫീസർ കൺവീനറാ
യനും കൃഷതി അനു�ന് വകുപ്പുകളതിയല ഉപദ്യാഗ
സ്ർ എക് സ് ഒഫതിപഷ്യാ അനുംഗങ്ങളായനും തുട
രുന്. 

ഈ സനുംഘടനാ സനുംവതിധാനത്തിയറെ �തിൻ
�ലത്തിലാണ് വാഴൂർ പ്ാകെതിൽ പനരങ്ങാടതി 
കർഷക�ക്ഷ വതി�ണതികൾ ആരനുംഭതിക്കുന്നെ്. 
പ്ാകെ് �രതിധതിയതിയല കർഷകർകെ് �ര്രനും 

സൗകര്യപ്രദമായതി വതിളകളുയട ലകമാറ്നും ഉറ
്ാക്കുന്നെതിനായതി ആറ് ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തുകളതി 
ലനും വ്യെ്യസ്ത ദതിനങ്ങളതിൽ കാർഷതിപകാെ്�ന്ന
ങ്ങളുയട �രസ്യപലല സനുംവതിധാനനും ഏർയ്ടു 
ത്തി. 

വാഴൂരതിൽ െതിങ്ളാഴ്ച, ചതിറകെടവതിൽ യചാവ്ാ
ഴ്ച, കങ്ങെയതിൽ ബുധനാഴ്ച, യനടുനുംകുന്നത്് വ്യാ
ൊഴ്ച, യവള്ളാവൂരതിൽ യവള്ളതിയാഴ്ച, കറകച്ചാ
ലതിൽ ശനതിയാഴ്ച എന്നതിങ്ങയനയാണ് വതിവതിധ 
ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തുകളതിൽ വതി�ണതി പ്രവർത്തികെ 
ന്നെ്. 

രാവതിയല 8 മണതി മുെൽ വതി�ണതികളതിൽ 
കാർഷതിപകാെ്�ന്നങ്ങളുയട ചതില്ലറ വതില്പന 
ആരനുംഭതിക്കുനും. വതിഷമതില്ലാ വതിളകൾ പെടതിയള്ള 
നാട്ടുകാരുയട വരവ് വതി�ണതികയള അെതിരാവതി
യല മുെൽ സജീവമാക്കുനും. 11 മണതി മുെൽ �ര
സ്യപലല സനുംവതിധാനമാണ് നടക്കുക. 

കാർഷതിക ഉെ്�ന്നങ്ങൾ ഏറ്വനും കുറഞ് 
അളവതിലനും കൂടതിയ പൊെതിലനും ഇവതിയട വതില്പന
യ് യകെത്തുന്. �ച്ചകൊന്ാരതിയനും ചകെക്കുരുവനും 
�ച്ചമാങ്ങയനും നാട്ടു�ശുവതിൻ �ാലനും നാടൻ 
പകാെതിമുട്യനും വളർത്തുമീനുനും വതിഷമതില്ലാ �ച്ചകെ
റതിയനും വാെക്കുലയനും കതിെങ്ങുവതിളകളുനും കറവ്
ശുവനും വയര ഇവതിയട വതി�ണതിയതിയലത്തുന്. 

വതില്പനയതിൽ അഞ്ചു ശെമാനനും തുക നടത്തി
്് യചലവതിന് വതി�ണതി സ്ീകരതിക്കുനും. നടത്തി

 വാഴൂരതിയല പനരങ്ങാടതി

ദനരങ്ങമാടി എന്മാണപ് 
ഈ വിപണികള്കപ് 
ദപരപ്. ദനരമായി മമാത്രം 
കമാര്യങ്ങള് നടക്കുന് 
അങ്ങമാടി! 
നമാട്ടില് വിളഞ്ഞ 
നല്ലവസ്തുകള് 
ന്യമായവിലയ്കപ് 
ദനരങ്ങമാടിയിലൂചട 
ലഭിക്കുന്നു.
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്് യചലവ് കെതിഞ്് �ാകെതിവരുന്ന തുക സമതി
െതികൾ ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തുമായതി സഹകരതിച്ച് 
വതിവതിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ �ദ്െതികൾകൊയതി 
വതിനതിപയാഗതിക്കുനും. മതികച്ച സനുംഘാടനവനും വതി
ശ്ാസ്യെയമാണ് ഈ കർഷക�ക്ഷ വതി�ണതി
കളുയട മുഖമുദ. യൊട്ടുത്യാഴ്ച കൃെ്യനും തുകയനും 
കടമതില്ലായെ ലകയതിയലത്തുയമന്നൊണ് ഇത് 
രനും ജനകീയ ചന്കളുയട പ്രപെ്യകെ. 

ഗ്രാമ�ഞ്ായത്തുകൾ അനുവദതിച്ച സ്ല
ങ്ങളതിലാണ് വതി�ണതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നെ്. 
യകട്തിട സൗകര്യനും പവണ്വയ്ക് പ്ാകെ് �ഞ്ാ
യത്് യകട്തിടനും നതിർമെതിച്ചു നൽകുന്. അടതിസ്ാ
നാവശ്യങ്ങളായ ത്രാസുകൾ, ഫർണതിച്ചറകൾ, 
പലലനും നടത്തുന്നെതിന് സഹായകമായ ലമകെ് 
യസറ്് തുടങ്ങതിയവ ആദ്യഘട്മായതി നൽകതി. 

ആഴ്ചകളതിയല പനരങ്ങാടതികപളാടനു�ന്തി
ച്ച് എല്ലാ ദതിവസവനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഗ്രീൻ & 
പസഫ്' ഔട്് യലറ്റുകൾ ആരനുംഭതികൊയനാരുങ്ങു
കയാണ് വാഴൂർ പ്ാകെ് �ഞ്ായത്്. ആദ്യ
ഘട്മായതി വാഴൂരതിയല പുളതികെൽകവലയതിലനും 
യവള്ളാവൂരതിലനും പ്രെതിദതിന ചതില്ലറവതില്പനപകന്ദ്ര
ങ്ങൾ ആരനുംഭതിച്ചുകെതിഞ്ഞു. 

സുശക്മായ സനുംഘടനാ സനുംവതിധാനമുള്ള 
പനരങ്ങാടതികളുയട പമൽപനാട്നും പകാട്യനും 
ആത്യയട വാഴൂർ പ്ാക്കുെല ഫാർപമെ് സ് 
എക് സറ്ൻഷൻ ഓർഗലനപസഷനായ 'സാ
രനുംഗ്'യനയാണ് വാഴൂർ പ്ാകെ്�ഞ്ായത്് 
ചുമെലയ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നെ്.  

പകരളത്തിയറെ കൃഷതിവകു്് മന്ത്രതി അഡ്. 
വതി.എസ്. സുനതിൽകുമാർ വാഴൂർ പ്ാകെതിയന 

പനരായതി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന 
അങ്ങാടതികൾ ഉള്ള പ്ാകെ് എന്ന 
അർത്ഥത്തിൽ പനരങ്ങാടതി പ്ാകൊ
യതി പ്രഖ്യാ�തിച്ചു. ഇത്രനും ക്രതിയാ
ത്ക ഇടയ�ടലകളാണ് കർഷക�
ക്ഷത്തുനതിന്ന് ത്രതിെല �ഞ്ായത്തു 
കൾ നട്തിലാപകെണ്യെന്ന് അപദേ 
ഹനും �റഞ്ഞു. വാഴൂരതിയറെ പനരങ്ങാടതി 
മാതൃകയ്ക് പൂർണ �തിന്തുണ വാഗ്ാനനും 
യചയ്ത കൃഷതിവകു്് മന്ത്രതി വാഹന 
സൗകര്യനും അടകെമുള്ള അടതിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങൾ അനുവദതിക്കുയമന്ന് 
പ്രഖ്യാ�തിച്ചു. വാഴൂർ പ്ാകെ് �ഞ്ാ
യത്തിയറെ ഈ പനരങ്ങാടതി മാതൃക 
െീർച്ചയായനും പകരളമായക �കർ
പത്ണ്തുണ്്.  കൃഷതിവകു്് മന്ത്രതികെ് കുരുന്നതിയറെ ഹരതിെ സമൊനനും.

വാഴൂരതിയന പനരങ്ങാടതി 
പ്ാകൊയതി കൃഷതിവകു്് 
മന്ത്രതി അഡ്. വതി.എസ്. 
സുനതിൽകുമാർ പ്രഖ്യാ�തിക്കുന്.

പലഖകന്  ചതിറകെടവ് 
കൃഷതിഭവനതില് അസതി. കൃഷതി 

ആഫീസറാണ്. 
9446275112

രമാവിചല 
8 മണി മുതല്  

വിപണികളില് കമാരഷി
ദകമാതപ്പന്ങ്ങളുചട 

െില്ലറ വില്പന ആരംഭി
ക്കും. വിഷമില്ലമാ വിളകള് 
ദതടിയുള്ള നമാട്ടുകമാരുചട 

വരവപ് വിപണികചള 
അതിരമാവിചല മുതല് 

സജീവമമാക്കും. 11 മണി 
മുതല് പരസ്യ ദലല 

സംവിധമാനമമാണപ് 
നടക്കുക. 
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108
നഗരത്തിയറെ െതിരപകെറതിയ മൂലയതില് 

അയാള് വണ്തിയതിടതിച്ച് കതിടക്കുന്ണ്ായതി
രുന്. വെതിപ�ാകെര് അയായള ശ്രദ്തികൊയെ 
നടന് പ�ാകുന്ണ്ായതിരുന്. ഞാനാകയട് 
യരൈയതിന് �തിടതികൊനുള്ള ധൃെതിയതിലനും. െതിരകെതി
ല്ലാത് ആയരങ്തിലനും അയായള രക്ഷയ്ടുത്ാ
ത്യെന്ായണന്ന് ഓര്ത്പ്ാള് എനതികെ് 
ധര്മെസങ്ടനും വന്.

അപ്ാപെക്കുനും എയറെ �സ്് വന്. ഈ 
�സ് കതിട്തിയതിയല്ലങ്തില് യരൈയതിന് മതിസ്ാവനും. 
ഞാന് ചാടതി അെതില് കയറതി. പഫായണടുത്് 
108 ല് വതിളതിച്ചു. രണ്ാമയത് പകാളുനും ആരുനും 
അറ്ന്ഡ് യചയ്ാെതിരുന്നപ്ാള് എനതികെ് 
പദഷ്യനും വന്. മൂന്നാമയത് പകാള് എടുത്യട
യന ഞാന് �റഞ്ഞു.

"ഒന് പവഗനും വരണനും. ഒരാള് ഇവതിയട 

വണ്തിയതിടതിച്ച് മരണാസന്നനായതി കതിടക്കുകയാ
ണ്."

"എവതിടുന്നാണ്?" 
ഞാന് സ്ലനും �റഞ്ഞുയകാടുത്തു.
"അ�കടനും �റ്തിയ ആള് നതിങ്ങളുയട ആരാ 

ണ്?"

ശിശുസൗഹൃേ കലോ�ം
'ആധുനതിക രാഷ്ടനും എന്ന നതിലയ്ക് നാനും ശതിശു

കെപളാട് ഉത്രവാദതിത്നും ഉള്ളവരാണ
പല്ലാ. കലാ�മുണ്ാകുപ്ാള് കുട്തികയള ഉ�ദവതി
കെരുയെന്ന് ഇെതിനാല് നാനും അറതിയതിച്ചു 
യകാള്ന്.'

ആയെതിനാല് ഇനതിമുെല് കുട്തികള് ജാെതി, 
മെനും എന്നതിവ യെളതിയതിക്കുന്ന സര്ട്തിഫതികെറ്റുക
ള്യകൊ്നും പ്രായനും യെളതിയതിക്കുന്നെതിനുള്ള 
സര്ട്തിഫതികെറ്റുനും ലകവശനും വപയ്കണ്ൊയണന്ന് 
നതിര്പദേശതിക്കുന്.

വി. ഷിനിലറോൽ

ഒഴകുന്ന പുെയതില്നതിന്നും
ഒരു കു്തിള് പകാരതിയയടുത്്

ഇയെയറെ പുെയയന്ന്
ഞാന് നതിങ്ങപളാടു �റയനും.

അെതില് കുഞ്ഞു മീനുകയള കാട്തിത്ന്ന്
നതിങ്ങളുയട ചൂണ്പയാട് ഗര്ജ്തിക്കുനും.
നതിങ്ങളതു വലതിയച്ചറതിയപ്ാള്
�രല് മീനുകളുയട ഭാഷ മനസതിലാകുനും 
�തിയന്ന നയമെ കടയലടുകെതില്ല.

പെയതിലകൊടുകള്കെതിടയതില്
ഉയര്ന്നതില്ക്കുന്ന
ഓറഞ്ചുമരങ്ങള്  പ�ായലയാണ്
ഇപ്ാള് നതിങ്ങളുയട ഹൃദയനും.
അെതില്നതിന്നും
െതിളങ്ങുന്ന മഞ്പഗാളങ്ങള്
അടര്ന് വീഴപ്ാള്
ഇയെയറെ സൂര്യയനന്ന് 
പെയതിലകൊടുകള് �റയനും.

എയറെ ഒരു കു്തിള് പുെയതിലപ്ാള്
സൂര്യന് �രല്മീനുകപളായടാത്്
ഇളകതിയതിളകതിത്തിളങ്ങുനും

9446819175

ഷീലറോലറോൽ
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കണ്ം കറോതും വീ.സീ.അഭിലറോഷ്

ഓണപെതിപെ്

മനസ്തിയറെ രുചതിമുകുളങ്ങൾകെ് സമൃദ്മായ 
സദ്യ നല്കതിയ �ഞ്ായത്് രാജ് ഓണ്െതി്് 
ഹൃദ്യമായതി. മാസതികയയട തുടകെനും മാത്രമല്ല അടയ്ക
ന്നെതിന് മുമ്പുനും ഹൃദയ്ർശതിയായ ഓണകെവതിെ
കൾ െതിളങ്ങതി. ഓണക്കുറതിപ്പുകളുനും  ഉത്വവതികാര
ത്തിയറെ മാറ്റുകൂട്തി. സർകൊർ പ്രസതിദ്ീകരണ 
ത്തിയറെ �െതിവചട്ക്കൂയടന്ന യ�ാതുധാരണയയ 
െതിരുത്തുന്ന മാസതികയ്ക് ശുഭാശനുംസകൾ.

രജനീഷ് പുത്ൻ�ാലനും

ഉത്സവലഹരി 
�ഞ്ായത്് രാജ് മാസതികയയട ആഗസ്റ് 

ലകെനും ഗനുംഭീരമായതി. ലലഫ് �ദ്െതിയയ സനും�
ന്തിച്ച് സമഗ്രമായ അറതിവ് �കരാനുനും  സനുംശയ
ങ്ങൾ ദൂരീകരതികൊനുനും പലഖനങ്ങൾകെ് കെതിഞ്ഞു. 
ആലപങ്ാട് ലീലാകൃഷ്ണൻ, വതി.എനും.ഗതിരതിജ എന്നതിവ
രുയട ഓണകെവതിെകൾ ഉത്വലഹരതി �കർന്. 

ഓണത്തിയറെ വ്യെ്യസ്ത വശങ്ങയള കാണതിച്ചുെന്ന 
മുരളീധരൻ െെകെരയനും ഓണ്ടയയട ആപവശവനും 
അങ്യ�ാരുളുനും ചരതിത്ര�ശ്ചാത്ലത്തില് �കർ
ന് െന്ന യവളളനാട് രാമചന്ദ്രനുനും, ഓണത്തിയറെ 
സൗന്ദര്യനും കാവ്യചതിത്രങ്ങളതിലൂയട വരച്ചതിട് അജയ
പുരനും പജ്യാെതിഷ് കുമാറനും മാസതികയയ സമ്പുഷ്ടമാ
കെതി. രക്�ന്മുളളവർ വതിവാഹെതിരാകാൻ �ാടതി
യല്ലന്ന ശാസ്തസെ്യനും �റഞ്ഞുെന്ന വട്വതിള 
വതിജയകുമാറതിനുനും നന്ദതി. മാസതികയയട വളർച്ചയതില് 
സപന്ാഷതിക്കുന്.

വതിനീെ �ാബു, മൂവാറ്റുപുെ

വരയികല െിരി
മാപവലതിക്കുപ�ാലനും വരാനാകാത്വതിധനും �രതി

ഷ്കാരങ്ങളാല് മലയാളതിജനെ �ായന് - വതി.സതി.
അഭതിലാഷ് ഓപരാ ലകെനും കെതിയപന്ാറനും കൂടുെല് 
കൂടുെല് നര്മെത്തിലനും ഉള്കൊഴ്ചയതിലനും കാര്യമാത്ര
പ്രസക്മായതി വരയ്കന്. അവസാനൊളതിയറെ 
ആപരാഗ്യനും കാര്ട്ടൂണതിലനും കത്തുകളതിലനും ശക്മാ 
കുന്.

വതി. രാജാനന്ദന്, കാലൂര്



പരസ്യ നിരക്ക്
    

കവര് (അവസചാന പുറം) കളര്    ₹ 12000
കവര് (ഉള് വശം) കളര്  ₹ 10000
കവര് (ഉള് വശം) ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത് ₹ 8000
മറ്റു പപജുകള് (കളര്)  ₹ 8000
മറ്റു പപജുകള് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്) ₹ 6000
അരപപജത് (കളര്)  ₹ 5000
അര പപജത് (ബ്ചാക്ത് & കവറ്ത്)  ₹ 3000  

വചാര്്ിക വരിസംഖ്  ` 120
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