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എഡിറ്റോറിയൽ 

പഴയതിൽ നിന്നും പുതിയത്

പാഠങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് 2016-17 അസ്തമടിച്ചു. പുതടിയ വർഷത്ടിന്റെ പു
ലർച്വളയടിൽ അനടിവാര്യമായും ജാഗ്രതന്പെടണും നമ്മൾ. കഴടിഞ്ഞ സാമ്പ
ത്ടികവർഷും സുംസ്ാനത്ത് തച്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
ന്മാത്ും പദ്ധതടിന്െലവത് 67.84 ശതമാനമാണത്. കഴടിഞ്ഞ വർഷും 
സുംസ്ാന നടിയമസഭാ ന്തരന്ഞ്ഞടുപെടിന്റെ തടിരക്കുകൾക്ടിടയടിലും ച്നാട്ടു
നടിച്രാധനും സൃഷ്ടിചേ സാമ്പത്ടിക പ്രതടിസന്ടികൾക്ടിടയടിലും രാപകൽ 
ച്ഭദമച്ന്യ കഠടിനാദ്ധ്വാനും ന്െയ്ത് 100% ന്െലവഴടിചേ 7 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകച്ളയും 3 ച്്ാക്ത് പഞ്ായത്തുകച്ളയും 1 
മുനടിസടിപൊലടിറ്ടിച്യയും അകും നടിറഞ്ഞത് അഭടിനന്ടിക്കുന്നു. 

 പതടിമൂനാും പദ്ധതടി മുതൽ െടിത്ും മാറ്ടിവരയ്ക്കുനതടിനത് പുതടിയ മാർഗ്ഗ
നടിർച്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമുളള നടപടടികൾ ആരുംഭടിചേടിരടിക്കുകയാണത്. പദ്ധതടി
രൂപീകരണ ഗ്രാസഭകൾ എല്ായടിടത്തുും നടന്നു കഴടിഞ്ഞു. ജടില്ാ ആസൂ
ത്ണ സമടിതടിയടിൽ നടിന്നുും പദ്ധതടി അുംഗീകാരും ന്മയത് 5നകും 
വാങ്ങടിയടിരടിക്ണും. തുടർനത് സാച്കേതടികാനുമതടി ആവശ്യമുളള പദ്ധതടി
കൾക്ത് അവ ച്നടുനതുും ഗുണച്ഭാക്തൃ തടിരന്ഞ്ഞടുപെത് നടത്ടി, ലടിസ്റത് നടിർവ്വ
ഹണ ഉച്ദ്യാഗസ്ർക്ത് കകമാറുനതുും ജൂൺ 30 നുളളടിൽ സമയബന്ടിത
മായടി പൂർത്ടിയാക്ണും. എകേടിൽ മാത്ച്മ ച്ശഷടിക്കുന 9 മാസും 
പദ്ധതടിനടിർവ്വഹണത്ടിനായടി പഞ്ായത്തുകൾക്ത് ലഭടിക്കുകയളളു. 
അതാണത് സർക്ാർ ലക്്യമടിടുനതുും. ഈ സാമ്പത്ടിക വർഷും മുതൽ 
മാർചേത് മാസും പദ്ധതടിതുകയന്ട 15% മാത്ച്മ ന്െലവഴടിക്കുനതടിനത് അനുവ
ദടിക്കുകയളളു എനത് വ്യക്തമാക്ടിയടിട്ടുളളതാണത്. ഈ നീക്ങ്ങൾ വാക്ടിൽ 
മാത്മല്, പ്രച്യാഗത്ടിലും യാഥാർത്്യമാക്ണും. 

സച്്ാഷവാർത് പറയന്ട്. തച്ദേശമടിത്ും പദ്ധതടിയടിൽ 2 മാസും മുമ്പു
വന്ര ന്െലവത് 4% ആയടിരുനതത് ഇച്പൊൾ 42% ശതമാനമായടി ഉയർന്നു. 
അനുച്മാദനങ്ങൾ. ജൂൺ 30നകും പദ്ധതടികൾ പൂർത്ടിയാക്ണന്മന്നുളളതത് 
മറക്രുതത്. ന്മയത് മാസും 80% ന്െലവത് എത്ടിക്ണും. ജൂൺ മാസും 100% 
വും. ജനങ്ങൾക്ത് വസ്തുനടികുതടി വീട്ടിലടിരുന്നുതന്ന അടയ്കാവന ജനപ്രടിയ
സുംവടിധാനും മലപ്പുറത്തുും ആലപ്പുഴയടിലും മാത്ച്മ സഫലമായടിട്ടുളളൂ. മറ്ത് 
ജടില്കളുും ഇതത് കകവരടിക്കുവാൻ തീവ്രശ്രമും നടത്ണും.

ഒരു കാര്യും ഓർക്ണും. 1200 തച്ദേശസ്ാപനങ്ങളുളളതടിൽ നടിനാണത് 
11 സ്ാപനങ്ങൾ 100 ശതമാനും കകവരടിചേത് ഫടിനടിഷടിുംഗത് ച്പായടിറെത് കടന
തത്. 2017-18 മുനടിലണ്ത്. ഭരണസമടിതടികളുന്ട ഉറചേ നായകത്വത്ടിൽ ജീവന
ക്ാച്രയും ജനങ്ങന്ളയും ഒറ് ശക്തടിയാക്ടിന്ക്ാണ്ത് സകധര്യും മുച്നറടിയാൽ 
11ൽ നടിന്നുും അർത്പൂർണ്ണ സ്വപ്നസുംഖ്യയായ 1200ച്ലക്ത് നടിഷ്പ്രയാസും ന്െ
ന്നത്ാും. മനസ്സുന്ണ്കേടിൽ മാർഗ്ഗമുണ്ത്. മാർഗ്ഗനടിർച്ദേശങ്ങളുമായടി വകുപ്പുമു
ണ്ത്. നമുന്ക്ാനടിചേത് നീങ്ങാും. 2018 ഏപ്രടിൽ പുലരുനതത് 100% സ്ാപനങ്ങ
ളുും 100% തടികച്ചുന്വന സദത് വാർത്ച്യാന്ടയായടിരടിക്കുും. 

പടി.ബാല കടിരൺ ഐ.എ.എസത്
വിറകിന്റെ കൂമ്റോരം കണ്ട്
തീനറോളം പകച്ചു നിൽക്ില്ല
           -ജലറോലുദ്ീൻ റൂമി
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13-ാും പദ്ധതടിയടിന്ല ആദ്യ ഗ്രാമ-വാർഡത് 
സഭകൾ ച്കരളത്ടിന്ലമ്പാടുും സജീവവും 
സക്ടിയവമായടി. അടുത് 5 വർഷും എ്ാക
ണും നമ്മുന്ട വടികസനന്മനത് ഈ ഗ്രാമസഭ
കളടിൽ ബഹുജനും െർചേന്െയ്തു. പ്രാച്ദശടിക
പദ്ധതടികളുന്ടയും ഹരടിതച്കരളും, ആർദ്ും, 
ന്പാതുവടിദ്യാഭ്യാസ സുംരക്ണയജ്ും, 
സമ്പൂർണ്ണ പാർപെടിട പദ്ധതടി-കലഫത് എനീ 
ദൗത്യങ്ങളുന്ടയും പ്രച്യാഗരീതടികളുും സാ
ക്ാതത്ക്ാരമാർഗ്ഗങ്ങളുും നടിർച്ദേശടിക്കുന
തടിൽ ജനങ്ങന്ളാനടകേും ഇടന്പെട്ടു. ഗ്രാമ
-വാർഡത് സഭകളുന്ട സുംസ്ാനതല 
ഉതത്ഘാടനും മുഖ്യമന്തടി പടിണറായടി 

ഉണർന്നു
നന്മയുടെ ജനസഭകൾ

വടിജയൻ കരകുളും ഗ്രാമപഞ്ായത്ടിന്ല കര
യാളത്തുച്കാണും വാർഡടിൽവചേത് നടിർവ്വഹടി
ച്ചു. പദ്ധതടിപ്രവർത്നങ്ങളടിൽ അവസാനമാ
സത്ടിൽ കൂടുതൽ ന്െലവത് നടിർവ്വഹടിക്കുന 
നടിലവടിന്ല അശാസ്തീയ രീതടിയടിൽ ഇത്
വണ മാറ്ും വരുത്തുന്മനത് അച്ദേഹും പറഞ്ഞു. 
അവസാനന്ത് മൂനത് മാസത്ടിൽ 30 ശതമാ
നത്ടിൽ അധടികും തുക ന്െലവടിടാൻ അനുവ
ദടിക്കുകയടില്. മാർചേടിൽ ഇതത് 15 ശതമാനമാ
ക്ടി നടിയന്തടിക്കുും. കത്മാസ അവച്ലാകനും 
ന്െയ്ത് പദ്ധതടിപുച്രാഗതടി വടിലയടിരുത്തുന്മ
ന്നുും അച്ദേഹും പറഞ്ഞു.

13-ാും പദ്ധതടിയടിന്ല ആദ്യ 
ഗ്രാമ-വാർഡത് സഭകളുന്ട 
സുംസ്ാനതല 
ഉതത്ഘാടനും മുഖ്യമന്തടി 
പടിണറായടി വടിജയൻ 
കരകുളും 
ഗ്രാമപഞ്ായത്ടിന്ല 
കരയാളത്തുച്കാണും 
വാർഡടിൽത് 
നടിർവ്വഹടിക്കുന്നു.
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അഡ്വ. വി.എസട് സുനിൽ കുമറോർ 
കൃഷടി വകുപെത് മന്തടി

നമ്മൾ മഹത്ായ ഒരു കർമ്മത്ടിൽ ഏർ
ന്പെടുകയാണത്. ആർത്ടിയും അവഗണന

യും മൂലും ഇല്ാതാകുന പാടച്ശഖരങ്ങളടിൽ 
അവച്ശഷടിക്കുന ഇടങ്ങന്ളന്യല്ാും വീണ്ും 
കതടിരണടിയടിക്കുനതടിനുള്ള ഭഗീരഥപ്രയ
തത് നത്ടിന്റെ ഫലശ്രുതടിയാണത് ഇച്പൊൾ നാ
ട്ടിലാന്ക നടന്നുന്കാണ്ടിരടിക്കുന ന്കായ്ത്തുൽ
സവങ്ങൾ. ഒരു പുൽന്ക്ാടടിത്തുമ്പുച്പാലും 
ഇനടി കടിളടിർക്ടിന്ല്നത് കരുതടിയടിരുന ആറ
ന്മുളയടിൽ ഇച്പൊൾ ന്കായ്തത് നടക്കുകയാണത്. 
ഒരടിക്ലും കൃഷടി ന്െയ്ാൻ കഴടിയടിന്ല്നത് 
പറഞ്ഞത് ഉച്പക്ടിക്ന്പെട് ന്മത്ാൻ 
കായലടിൽ കതടിരണടിഞ്ഞത് നടിൽക്കുന്നു. റാ
ണടിക്ായലടിന്ല ന്നൽകൃഷടിയും ന്കായത് ന്തടു
ത്തു. അസാധ്യമായതത് സാധ്യമാക്ടിയതടിന്റെ 
ആഹ്ാദവും ആത്മവടിശ്വാസവമാണത് ഈയ
വസരത്ടിൽ നമുക്കുള്ളതത്. 

ച്കരളും ഇതുവന്ര ച്നരടിട്ടിട്ടില്ാത് തര
ത്ടിലള്ള രൂക്മായ ജലക്ാമവും വരൾചേ
യമാണത് ഇനത് അനുഭവടിച്ചുന്കാണ്ടിരടിക്കുന
തത്. ഇതടിന്റെ കാരണങ്ങൾ ച്തടടി ഒരുപാടത് 
ദൂച്രന്ക്ാന്നുും ച്പാച്കണ്തടില്. കഴടിഞ്ഞ 
വർഷും സുംസ്ാനത്ത് ലഭടിച്ക്ണ് മഴയന്ട 
60 ശതമാനച്ത്ാളമാണത് കുറവണ്ായതത്. 
മഴയന്ട കുറവത് ഈ വർഷും വരൾചേയ്ക്കുും രൂ
ക്മായ ജലക്ാമത്ടിനുും കാരണമായടി. 
ഒരു വർഷും മഴ കുറഞ്ഞാലും ഇത്മാത്ും പ്ര
തടിസന്ടി നമ്മുന്ട സുംസ്ാനത്ത് ഉണ്ാകാ
റടില്ായടിരുന്നു. പ്രതടിവർഷും ശരാശരടി 3400 
മടില്ടിമീറ്ർ മഴ ലഭടിക്കുന, 44 നദടികൾ ഒഴുകു
ന നമ്മുന്ട ച്കരളത്ടിനത് ഒരു വർഷും മഴ 



5പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2017

അൽപെും കുറഞ്ഞാലും അതടിന്റെ 
ആഘാതും താങ്ങാനുള്ള കരുത്തുണ്ാ
യടിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ലക്ക്ണ
ക്ടിനത് ന്പാതു-സ്വകാര്യ കുളങ്ങളുും 
തണ്ണീർത്ടങ്ങളുും കായലകളുും കടിണ
റുകളുും ച്താടുകളുും നീർചോലകളുുംന്കാ
ണ്ത് സമൃദ്ധമായടിരുന്നു ച്കരളും. അതടി
ച്നക്ാൾ ഉപരടിയായടി വടിശാലമായ 
ന്നൽപൊടങ്ങളാൽ സുന്രവമായടിരുന്നു 
നമ്മുന്ട നാടത്. ന്നൽവയലകളടിൽ നട
നടിരുനതത് കൃഷടി മാത്മായടിരുനടില്. 
ജലും സുംഭരടിക്കുനതടിനുും സുംരക്ടി
ക്കുനതടിനുമുള്ള സ്വാഭാവടികവും പ്രകൃ
തടിദത്വമായ റടിസർച്വ്വായറുകളായടി
രുന്നു ന്നൽവയലകൾ. ച്താടുകളുും 
പുഴകളുും നീർചോലകളുും ച്കവലും ഉപ
രടിതല ജലച്രോതസ്സുകൾ മാത്മല്. 
അവ ഭൂഗർഭജലവടിതാനത്ടിന്റെ റീ
ചോർജടിുംഗത് സുംവടിധാനങ്ങൾ കൂടടി 
യാണത്. എനാൽ കാലും പുച്രാഗമടിചേ 
ച്താന്ട ജനങ്ങളുന്ട ജീവടിതനടിലവാര
ത്ടിൽ മാറ്ും വരടികയും ജലസമൃദ്ധടി
യടിൽ നാും മതടിമറക്കുകയും ന്െയ്തു. 
സ്വർണച്ത്ക്ാളുും മറ്റു ഖനടിജങ്ങച്ള
ക്ാളുും വടിലമതടിപ്പുള്ള ശുദ്ധജലും 
യാന്താരു തത്വദീക്യമടില്ാന്ത ധൂർ
ത്ടടിക്ാൻ തുടങ്ങടിയച്താന്ട പ്രകൃതടി
യന്ട സ്വാഭാവടികതാളത്ടിനത് ഭുംഗും 
സുംഭവടിച്ചു. പാടച്ശഖരങ്ങൾ വ്യാപകമായടി 
നടികത്തുകയും ച്താടുകൾ മൂടടിക്ളയകയും 
ജലാശയങ്ങൾ മലടിനമാക്കുകയും ന്െയ്യുന
തടിൽ മലയാളടി ഇച്പൊൾ യാന്താരു മടടിയും 
കാണടിക്കുനടില്. കടിണറുകളുും കുളങ്ങളുും ച്താ
ടുകളുന്മല്ാും നമ്മുന്ട മാലടിന്യങ്ങൾ ന്കാണ്
തള്ളാനുള്ള ഇടങ്ങളായടി നാും ധരടിച്ചുവചേടിരടി
ക്കുന്നു. 

ന്നൽകൃഷടി ന്െയ്യുനതുും ന്നല്ത് ഉൽപൊദടി
പെടിക്കുനതുും ഒരു മൂനാുംകടിട പരടിപാടടിയായടി 
കാണുന രീതടി ഇന്നുണ്ത്. പുതടിയ തലമുറന്യ 
കൃഷടിയന്ട മഹത്വും പഠടിപെടിക്കുനതത് എച്്ാ 
മഹാപരാധമായും അശ്ീലമായമാണത് ഇനത് 
കണക്ാക്ന്പെടുനതത്. പുതടിയ തലമുറ 
കൃഷടിയും കാർഷടികാനുബന് പ്രവർത്നങ്ങ 
ളുും അറടിയാത്വരായടി വളർന്നുവരുന്നു. 
മണ്ണടിന്റെ മണവും അധ്വാനത്ടിന്റെ മഹത്വ
വും പുതടിയ തലമുറയ്കത് പകർന്നുനൽകുന
തടിൽ നമ്മൾ കുറ്കരമായ വീഴ്ചവരുത്തുകയാ
ണത് ന്െയ്തത്. പാൽ കുടടിക്ാൻ പശുവടിന്ന 
വളർച്ത്ന്ണ്ന്നുും ച്ൊറുണ്ണുനതടിനത് ന്നല്ത് 

കൃഷടി ന്െച്യ്ണ് കാര്യമടിന്ല്ന്നുും കറടിയണ്ാ
ക്ാൻ പചേക്റടി കൃഷടി ന്െയ്ണന്മനടിന്ല്ന്നു
മുള്ള തലതടിരടിഞ്ഞ തത്വങ്ങളാണത് നന്മ്മ 
നയടിച്ചുന്കാണ്ടിരടിക്കുനതത്. 

ഒരടിഞ്ചുച്പാലും ന്നൽവയലകൾ നടിക
ത്ാൻ അനുവദടിക്ടില് എനതത് ഈ സർക്ാ
രടിന്റെ പ്രഖ്യാപടിത നടിലപാടാണത്. വയലക
ന്ളല്ാും നടികത്ണന്മനതുും കുളങ്ങളുും 
ജലാശയങ്ങളുും ഇല്ാതാക്ടി കൂറ്ൻ ന്കട്ടിടസ
മുചേയങ്ങൾ നടിർമ്മടിക്ണന്മനതുും മലയാളടി
യന്ട അ്സ്ടിന്റെ പ്രശത് നമായടിട്ാണത് ഇനത് 
മാറടിയടിരടിക്കുനതത്. 1960കളടിലാണത് ച്ലാകന്മ
മ്പാടുും ഹരടിതവടിപ്ലവും അലയടടിച്ചുയർനതത്. 
രൂക്മായ ഭക്്യക്ാമത്ടിനുള്ള പരടിഹാരും 
എന നടിലയടിലാണത് ഹരടിതവടിപ്ലവും ഉയർന്നു
വനതത്. 1960ൽ ച്കരളത്ടിന്ല ന്നൽകൃഷടി 
ന്െയ്യുന ഭൂമടിയന്ട വടിസ്തൃതടി 7,78,913 ന്ഹക്ടർ 
ആയടിരുന്നു. കൃഷടി ന്െയ്ാതടിരടിക്കുനതത് മഹാ
പരാധമായടിട്ാണത് നമ്മുന്ട പൂർവ്വടികർ അനത് 
കണ്ടിരുനതത്. കാലും പുച്രാഗമടിക്കുച്്ാറുും 
കൃഷടിച്യാടുള്ള ആഭടിമുഖ്യും കുറഞ്ഞുവരടിക 

ചനൽകൃഷി ചെയ്യുന്തും 
ചനല്ലപ് ഉൽപ്മാേിപ്ിക്ന്
തും ഒരു മൂന്മാംകിട 
പരിപമാടിയമായി 
കമാണുന് രീതി 
ഇന്നുണ്പ്. പുതിയ 
തലമുറചയ കൃഷിയുചട 
മഹത്വം പഠിപ്ിക്ന്തപ് 
എദന്തമാ മഹമാപരമാധമമാ
യും അശ്ീലമമായുമമാണപ് 
ഇന്പ് കണകമാകചപ്ടു
ന്തപ്. പുതിയ തലമുറ 
കൃഷിയും കമാർഷികമാനുബ
ന്ധ പ്വർത്നങ്ങളും 
അറിയമാത്വരമായി 
വളർന്നുവരുന്നു
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യാണത് ന്െയ്യുനതത്. 2008ൽ ച്കരള സർക്ാർ 
ന്നൽവയൽ-തണ്ണീർത്ട സുംരക്ണ 
നടിയമും പാസ്ാക്ടി. 2007-08 കാലയളവടിൽ 
സുംസ്ാനത്ത് ന്നൽകൃഷടിയന്ട ആന്ക വടി
സ്തീർണും 2,28,938 ന്ഹക്ടറായടിരുന്നു. 2008-09 
വർഷത്ടിൽ അതത് 2,34,265 ന്ഹക്ടറായടി വർ
ദ്ധടിച്ചു. ച്നരടിയ വർദ്ധനയാന്ണകേടിലും ആളു

കൾക്ടിടയടിൽ കൃഷടിച്യാടത് ആഭടിമുഖ്യും വളർ
ത്തുനതടിനത് ഈ നടിയമും വലടിയ 
പങ്കുവഹടിചേടിട്ടുണ്ത്. എനാൽ 2015-16 ആയ
ച്പൊച്ഴക്കുും കൃഷടിഭൂമടിയന്ട വടിസ്തൃതടി ച്കവലും 
1,96,870 ന്ഹക്ടറായടി ചുരുങ്ങുകയാണത് ഉണ്ാ
യതത്. അനത് ഭരണത്ടിന്റെ തണലടിൽ ന്നൽ
വയലകൾ വ്യാപകമായടി നടികത്തുന പ്രവർ
ത്നും നടിർബാധും നടനടിരുന്നു. ഒരുപൂ 
മാത്ും കൃഷടി ന്െയ്യുന സ്ലങ്ങൾ ആവശ്യ
ന്മകേടിൽ സർക്ാരടിനത് ഏന്റ്ടുക്ാന്മന്നുും 
അവടിന്ടന്യാന്ക് വ്യാവസായടിക ആവശ്യ
ങ്ങൾക്ായടി നടിർമ്മാണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
നടത്ാന്മന്നുും വന്ര തീരുമാനങ്ങളുണ്ായതത് 
നാും മറക്ാൻ ഇടയടില്. 2015-16 വർഷന്ത് 
ന്നല്ടിന്റെ ആന്ക ഉൽപൊദനും 5,49,275 ടൺ 
മാത്മായടിരുന്നു. നമുക്ത് പ്രതടിവർഷും 40 
ലക്ും ന്മട്ടികത് ടൺ അരടി ആവശ്യമുള്ളച്പൊ
ഴാണത് തുച്ഛമായ ഉൽപൊദനവമായടി നാും മു
ച്നാട്ടുച്പാകുനതത്. ഈ സ്ടിതടിയടിൽ നടിനത് 
കാര്യമായ ഒരു മാറ്ും ഉണ്ാച്യ മതടിയാകൂ.

പരടിസ്ടിതടിച്യാടുും വരുുംതലമുറകച്ളാടുും 
നച്മ്മാടുതന്നയും ന്െയ് മഹാപാതകത്ടിനത് 
പ്രായശ്ടിത്ന്മന നടിലയടിലാണത് സുംസ്ാ
നത്ാന്ക ന്നൽകൃഷടിയും കരന്നൽകൃഷടി
യും വ്യാപടിപെടിക്കുനതടിനത് സുംസ്ാന കൃഷടി 
വകുപെത് കർമ്മപദ്ധതടികൾ ആവടിഷത് കരടിചേത് 
നടപൊക്ടിന്ക്ാണ്ടിരടിക്കുനതത്. 2016-17ന്ല 
ലഭ്യമായ കണക്ത് അനുസരടിചേത് സുംസ്ാന
ന്ത് ന്നൽകൃഷടിയന്ട ആന്ക വടിസ്തീർണും 
2,02,525.04 ന്ഹക്ടറായടി വർദ്ധടിച്ചു എനതത് 
ഏന്റ പ്രതീക്യ്കത് വക നൽകുനതാണത്. ഈ 
സർക്ാർ അധടികാരച്മറ്ച്ശഷും തീന്ര 
ന്െറടിയ സമയപരടിധടിയ്കകും തന്ന ഏഴായടി
രത്ടിൽ അധടികും ഏക്ർ സ്ലത്ത് 
പുതുതായടി കൃഷടിയടിറക്കുനതടിനത് സാധടിച്ചു
ന്വനതത് തീന്ര ന്െറടിയ കാര്യമല്. 2752 
ന്ഹക്ടർ സ്ലത്ത് കരന്നൽകൃഷടി നടപൊ
ക്ടി. 2900 ന്ഹക്ടർ കൃഷടിച്യാഗ്യമായ തരടിശു
നടിലങ്ങൾ വീണ്ും കതടിരണടിയടിക്കുന പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ വലടിയ വടിജയമായടി. ഈ 
സ്ലങ്ങളടിൽ പലയടിടത്തുും ഇച്പൊൾ 
ന്കായ്തത് നടക്കുകയാണത്. അക്കൂട്ത്ടിൽന്പെടു
നതാണത് ഇച്പൊൾ ന്കായ്ത്തുനടക്കുന ആറന്മു
ളയും റാണടി-ന്മത്ാൻ കായലകളുും ഉൾന്പെടു
ന പ്രച്ദശങ്ങൾ. ഒരുപൂ മാത്ും കൃഷടി 
ന്െയ്ടിരുന കർഷകർ ഇരുപ്പൂ കൃഷടി ന്െയ്യുന
തടിനത് തയ്ാറായടിവരുന്നുണ്ത്. 9.4 ന്ഹക്ടർ സ്
ലത്ത് ഇപ്രകാരും ഒരുപൂ ഇരുപ്പൂവായടി 
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കഴടിഞ്ഞു. നമുക്ത് ന്െയ്ാൻ 
ഇനടിയും ഏന്റയണ്ത്. 

''കൃഷടി ഭൂമടി കൃഷടിക്ാരനത്'' 
എന മുദ്ാവാക്യും ച്കരളത്ടി
ന്ല ആദ്യന്ത് കമ്മ്യൂണടിസ്റത് 
മന്തടിസഭ ഭൂപരടിഷത് കരണ നടിയ
മത്ടിന്റെ ഭാഗമായടി ച്കരള
ത്ടിൽ ഉയർത്ടിന്ക്ാണ്വന
താണത്. ജന്ടിത്ത്ടിന്റെ 
കൂമ്പരടിയനതടിനത് സഹായടിചേ 
ധീരമായ നടപടടികളായടിരുന്നുവ
ച്ല്ാ അതത്. 'നമ്മൾ ന്കായ്യുും 
വയന്ലല്ാും നമ്മുച്ടതാകുും കപ
കേടിളടിച്യ' എന ഈരടടികൾ ചു
ണ്കളടിൽ നടിനത് ചുണ്കളടിച്ല 
ക്ത് പകർന്നുച്പാന താണത്. 
''കൃഷടി ഭൂമടി കൃഷടിക്ാരനത്'' എന്നു
മാത്മല്, ''കൃഷടി ഭൂമടി കൃഷടിക്ത് 
മാത്ും'' എനതു കൂടടി ഇനത് 
നമ്മുന്ട പുതടിയ മുദ്ാവാക്യ 
മായടി മാച്റണ്തുണ്ത്. നാട്ടിൽ 
അവച്ശഷടിക്കുന ന്നൽവയല
കൾ കൂടടി നടികത്ാൻ കചേന്കട്ടി 
ഇറങ്ങുനവന്ര ഏതുവടിച്ധനയും 
ന്െറുക്കുനതടിനത് പ്രാച്ദശടികമായടി ജനങ്ങൾ 
രുംഗത്ടിറങ്ങണും. ന്നൽവയലകളുും ജലാശ
യങ്ങളുും നശടിപെടിക്കുന പ്രകൃതടിവടിരുദ്ധ നടില
പാടുകൾ ആരുന്ട ഭാഗത്തുനടിനായാലും 
അതത് വകന്വച്ചുന്കാടുക്ാൻ സുംസ്ാന സർ
ക്ാച്രാ കൃഷടി വകുച്പൊ തയ്ാറല് എന 
കാര്യും വീണ്ും വീണ്ും ഉറന്ക് 
പ്രഖ്യാപടിക്ാൻ ആഗ്രഹടിക്കുന്നു. ഈ ദടിശ
യടിലള്ള ഇടന്പടലകളുന്ട ഭാഗമായാണത് ഈ 
വർഷും സുംസ്ാന ന്നൽവർഷമായടി പ്രഖ്യാ
പടിചേതത്. നമ്മുന്ട ന്നല്ത് നമ്മുന്ട അനും എന 
മുദ്ാവാക്യും ഉയർത്ടിന്ക്ാണ്ത് നാും മുച്നാട്ടു
ച്പാകുച്മ്പാൾ അതടി ന്റെ വടിജയത്ടിനത് 
എല്ാവടിഭാഗും ജനങ്ങളുന്ടയും കലവറയടില്ാ
ത് പടിന്തുണ ആവശ്യമാണത്. 

ഇക്ഴടിഞ്ഞ ച്കരളപെടിറവടി ദടിനത്ടിൽ പ്ര
ഖ്യാപടിക്ന്പെട് നവച്കരള മടിഷന്റെ പ്രധാന
ന്പെട് ഒരു ഭാഗും ഹരടിതച്കരളും മടിഷൻ 
ആണത്. മാലടിന്യസുംസത് കരണവും ജലാശയ
ങ്ങളുന്ടയും ന്നൽവയലകളുന്ടയും മണ്ണടിന്റെ
യും പരടിസ്ടിതടിയന്ടയും സുംരക്ണവും 
ഹരടിതച്കരളും മടിഷന്റെ പ്രധാനന്പെട് പ്രവർ
ത്നങ്ങളാണത്. നടിരവധടി പദ്ധതടികളാണത് 
ഹരടിതച്കരളും മടിഷൻ വടിഭാവനും ന്െയ്യുന

തത്. ഇനടിയും പരടിസ്ടിതടിച്യാടുും മണ്ണടിച്നാടുും 
ജലച്ത്ാടുും ന്നൽവയലകച്ളാടുമുള്ള അവഗ
ണന തുടരാനാവടില്. ജലാശയങ്ങൾ മലടിനമാ
ക്ാന്ത കാത്തുസൂക്ടിക്കുനതടിനുും ന്നൽവയ
ലകൾ നടികത്ന്പെടാന്തയും ജലാശയ ങ്ങൾ 
ഇല്ാതാക്കുനതടിന്നതടിന്രയും പ്രാച്ദശടിക 
മായ ന്െറുത്തുനടിൽപ്പുകൾ വ്യാപകമായടി 
ഉണ്ാച്കണ്തത് കാലും ആവശ്യന്പെടുന പരടി
സ്ടിതടി പ്രവർത്നും തന്നയാണത്. കൃഷടി
ച്യാഗ്യമായ തരടിശുനടിലങ്ങൾ മുഴുവനുും ജന
കീയകൂട്ായ്മകളടിലൂന്ട കൃഷടിച്യാഗ്യമാക്ടിയും 
കരന്നൽകൃഷടി കൂടുതൽ ഇടങ്ങളടിച്ലക്ത് വ്യാ
പടിപെടിച്ചുും ഭക്്യസ്വയുംപര്യാപ്തത എന മഹ
ത്ായ സ്വപ്നും യാഥാർത്്യമാ ക്ാൻ നമുക്ത് 
ഒന്ത്ാരുമടിചേത് പ്രയതത് നടിക്ാും. ശുദ്ധമായ 
മണ്ണുും നടിർമലമായ ന്വള്ളവും മലടിനമാകാ
ത് വായവും സുരക്ടിത ഭക്ണവും വരുും 
തലമുറകൾക്കുകൂടടി കാത്തുന്വയ്കാും. കൂട്ായ്മ 
യന്ട പുതടിയ താളും ഉയരുച്മ്പാൾ, വടിസ്മൃതടി
യടിൽ ആണ്ച്പാകുമായടിരുന നമ്മുന്ട പാട
ച്ശഖരങ്ങൾ വീണ്ും കതടിരണടിയകയാണത്. 
കതടിരണടിഞ്ഞുനടിൽക്കുന പാടച്ശഖരങ്ങൾ 
നമുക്ത് ഒരു ഉറപെത് നൽകുന്നുണ്ത്; 
പ്രകൃതടിക്കുച്വണ്ടിയള്ള ച്പാരാട്ത്ടിൽ നാും 
ഒരടിക്ലും ച്താറ്റുച്പാകടില് എന ഉറപെത്.

''കൃഷി ഭൂമി 
കൃഷികമാരനപ്'' എന്നുമമാ
ത്രമല്ല, ''കൃഷി ഭൂമി 
കൃഷികപ് മമാത്രം'' എന്തു 
കൂടി ഇന്പ് നമ്മുചട 
പുതിയ മുദ്മാവമാക്യമമായി 
മമാദറണ്തുണ്പ്. ചനൽവ
യലകളും ജലമാശയങ്ങളും 
നശിപ്ിക്ന് 
പ്കൃതിവിരുദ് നിലപമാടു
കൾ ആരുചട ഭമാഗത്തുനി
ന്മായമാലം അതപ് 
വകചവച്ചുചകമാടുകമാൻ 
സംസ്മാന സർകമാദരമാ 
കൃഷി വകുദപ്മാ തയ്മാറല്ല 
എന് കമാര്യം വീണ്ം 
വീണ്ം ഉറചക 
പ്ഖ്യമാപികമാൻ 
ആഗ്ഹിക്ന്നു.
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റഡറോ. ആർ.റേലി

കാലാവസ്ാ വ്യതടിയാനത്ടിച്റെയും സാ
മ്പത്ടിക മാന്്യങ്ങളുന്ടയും   കവഷമ്യ

ച്മറടിയ തടിക്താനുഭവങ്ങളുന്ട മധ്യത്ടിലൂന്ട
യാണത് ച്ലാകകാർഷടികരുംഗും മുച്നറാൻ 
ശ്രമടിക്കുനതത്. കൃഷടിഭൂമടിയന്ടച്മലളള സമ്മർ
ദേും, ജലും ന്താട്ടുളള വടിവടിധ കാർഷടിക ഉപാ
ധടികളുന്ട ലഭ്യതക്കുറവത് തുടങ്ങടിയവ 
കൃഷടിയന്ട മുച്മ്പാട്ടുളള പ്രയാണന്ത് കൂടുതൽ 
ദുഷത് ക്രമാക്കുന്നു. ച്ലാകജനസുംഖ്യ ക്മാതീ
തമായടി ഉയർന്നുവരുനതത് ഭക്്യഭദ്തയന്ട 
അടടിത്റ വല്ാന്ത ദുർബലമാക്ടിയടിരടിക്കു 
നതത് കൂടുതൽ പ്രശത് നങ്ങന്ള സൃഷ്ടിച്ചു ന്കാ
ണ്ടിരടിക്കുകയാണത്. ശാസ്തസാച്കേതടിക രുംഗ
ങ്ങളടിന്ല മുച്നറ്ും ച്ലാകജനതയന്ട ജീവടിത
കശലടിന്യ ആന്ക മാറ്ടിമറടിക്കുകയാണത്.  
കാർഷടികച്മഖല ഉത്രും ലഭടിക്ാത് 
നടിരവധടി പ്രശത് നങ്ങളുന്ട കൂമ്പാരങ്ങന്ള അഭടി
മുഖീകരടിക്ാൻ നടിർബന്ടിതമായടിരടിക്കുക
യാണത്.

കൃഷടിയന്ട ച്മഖലകളടിച്ലക്കുളള താല്പ
ര്യും ജനസമൂഹത്ടിനത് ച്ലാകത്ത് എല്ായടിട
ത്തുും ഇടടിഞ്ഞുവരുന്നു എനതത് അതീവഗുരുത
രമായ സുംഭവവടികാസമാണത്. വടികസ്വര 
രാജ്യങ്ങളടിൽ സുംഭവടിച്ചുന്കാണ്ടിരടിക്കുന വ്യ

വസായവതത്ക്രണവും അതടിന്നത്തുടർന്നു
ളള ജീവടിതകശലടി മാറ്വും പുതുതലമുറന്യ 
കൃഷടിയടിച്ലക്ത് ആകർഷടിക്കുനടില്, കാരണും 
കൃഷടിയന്ട സാമൂഹ്യമാന്യതയും സാമ്പത്ടി
കകശ്വര്യും നൽകുവാനുളള കഴടിവും മറ്ത് ച്മഖ
ലകച്ളാടത് താരതമ്യന്പെടുത്തുച്മ്പാൾ ശുഷത് ക 
വും അനാകർഷകവും അസ്ടിരത നടിറഞ്ഞ
തുമാണത്. ഇതത് 1980 കളടിൽ നടത്ന്പെട് ശാ
സ്തമുച്നറ്ത്ടിന്റെ ഫലമായടി ലഭടിചേ ഭക്്യ
സ്വയുംപര്യാപ്തതയും ഭക്്യസുരക്ച്യയും 
ദുർബലമാക്ടിയടിരടിക്കുന്നു. ഏഷ്യയടിൽ ഹരടി
തവടിപ്ലവത്ടിലൂന്ട ച്മൽപറഞ്ഞ ച്നട്ങ്ങൾ 
ന്കായ് ഇൻച്ഡാച്നഷ്യ, ഫടിലടികപെൻസത്, 
ബുംഗ്ാച്ദശത് തുടങ്ങടിയ പല രാഷ്ട്രങ്ങളുും 
ഇനടിച്പൊൾ ധാന്യ ഇറക്കുമതടിക്ത് വടിച്ധയ
രായടിരടിക്കുന്നു.

ഏറ്വും ഒടുവടിൽ ലഭടിചേ വടിവരങ്ങൾ സൂ
െടിപെടിക്കുനതത് കെന അരടി ഇറക്കുമതടി 
ന്െയ്ാൻ ആരുംഭടിചേടിരടിക്കുനതാണത്. ച്ലാക
ത്ടിൽ ഏററവും കൂടുതൽ ന്നൽ ഉതത്പാദടിപെടി
ക്കുന രാഷ്ട്രമാണത് കെന. മാത്മല് ശരാശരടി 
ന്നല്ലുല്പാദനും ഇ്്യയന്ട ഇരട്ടിച്യാളും ന്ഹ
ക്ടറടിനുവരുും. മാത്വമല് ന്നൽകൃഷടിക്ായടി 
വളന്രകൂടുതൽ രാസവളും നടിർബാധും ഉപ
ച്യാഗടിക്കുന ഒരു രാഷ്ട്രമാണത് കെന. ഇ്്യ
ച്യാടുച്പാലും അരടി ഇറക്കുമതടിക്ത് കെന 
െർചേകൾ നടത്ടിയതായടി സാമ്പത്ടിക മാ



9പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2017

ദ്ധ്യമങ്ങളടിന്ല വാർത്കളടിൽ സൂെനയണ്ാ 
യടിരുന്നു. ഏതായാലും ഒരു കാര്യും സുവ്യക്ത
മാണത്. വർദ്ധടിച്ചുവരുന ജനസുംഖ്യക്ത് അനു
സരണമായടി ഇനന്ത് രീതടിയടിലളള ധാ
ന്യഉപച്ഭാഗും നടിലനടിർത്ാനാവശ്യമായ 
രീതടിയടിൽ ഉതത്പാദനും ഉയർത്ടിന്ക്ാണ്ടി
രടിക്ാൻ പ്രയാസമാണത്. അതടിനുളള ഭൂമടി, 
ജലും, വളക്കൂട്ടുകൾ, കീടനാശടിനടികൾ, സുനടി
ശ്ടിതമായ അനുകൂല കാലാവസ്കൾ 
എനടിവ ലഭടിക്കുക അസാധ്യമാണത്.

ഭൂമടിയന്ട ആവശ്യും വർദ്ധടിച്ചുവരടികയാ
ണത്. മനുഷ്യവാസത്ടിനുും ഗതാഗതത്ടിനുും 
കളടിസ്ലങ്ങൾക്കുും വടിച്നാദാവശ്യങ്ങൾ
ക്കുും വനസുംരക്ണത്ടിനുും ജലസുംരക്
ണത്ടിനുും കൂടുതൽ ഭൂമടി കൂടടിച്യ തീരൂ. ധാ
ന്യവടിളകൾ കീഴടക്ടിവചേടിരടിക്കുന ഭൂമടി 
ഏറ്വും സമ്പുഷ്വും ച്മാഹടിപെടിക്കുനതുമാണത്. 
അതുച്പാന്ല പ്രകൃതടി നൽകുന ജലസമ്പ
ത്ടിന്റെ അതടിഭൂരടിഭാഗവും ധാന്യകൃഷടിക്ാ
യടി വടിനടിച്യാഗടിക്ന്പെടുന്നു. ഇതടിനു 
രണ്ടിനുും പുറച്മ ധാന്യകൃഷടിക്ത് ആവശ്യമു
ളള രാസവളങ്ങളുന്ടയും മറ്റു ച്രോതസ്സുകൾ 
ശുഷത് കടിച്ചുതുടങ്ങടി. പ്രതീക്ടിക്കുനതടിലും 
വളന്ര കൂടുതൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വരുുംകാ
ലങ്ങളടിൽ സൃഷ്ടിക്കുന ഈ പ്രശത് നങ്ങൾ ശാ
സ്തച്ലാകത്ടിന്റെയും ച്ലാകന്മമ്പാടുമുളള ഭര
ണാധടികാരടികളുന്ടയും മുമ്പടിന്ല എറ്വും 
വലടിയ പ്രശത് നമായടി ഉയർനടിട്ടുണ്ത്, ഇച്താ
ന്ടാപെും ആരുംഭടിച്ചുകഴടിഞ്ഞടിരടിക്കുന കാലാവ
സ്ാ വ്യതടിയാനത്ടിന്റെ ക്രൂരസ്വഭാവും കൂടടി  
ച്െരുച്മ്പാൾ പ്രശത് നത്ടിന്റെ വലടിപെും എല്ാ 
കണക്കുകൂട്ലടിച്റെയും അപ്പുറത്ാണത്. 

ഇതടിനുത്രും കന്ണ്ത്ാനുളള പരടിശ്രമ
ങ്ങൾ സമാഹരടിചേടിട്ടുണ്ത്. ഭൂമടിയന്ട ഉല്പാദന
ക്മത വർദ്ധടിപെടിക്കുകയും അച്താന്ടാപെും 
ധാന്യകൃഷടി കുറയ്ക്കുകയും ന്െയ്യുകന്യനതത് മാ
റ്ടിവയ്കാനാകാത് ഒരു സുംരുംഭമായടി ഉയരാൻ 
തുടങ്ങടിയടിട്ടുണ്ത്. വടിശപെടിന്ന കീഴടക്ാനുളള 
മാർഗ്ഗും കണ്പടിടടിക്ാൻ കഴടിയാത്തടിനാൽ 
താരതച്മ്യന കുറഞ്ഞ വടിസ്തൃതടി ആവശ്യമുളള 
ഭൂമടിയടിൽ കുറഞ്ഞ അളവടിൽ ജലും ആവശ്യമു
ളള പചേക്റടികൃഷടിയും പഴവർഗ്ഗകൃഷടിയും 
വളന്ര വടിപുലമാക്ാനാണത് ഒരു പദ്ധതടി. 
അതുച്പാന്ല പാൽ, മാുംസും, മുട് തുടങ്ങടിയവ
യന്ട ഉല്പാദനവും പൂർവ്വാധടികും വർദ്ധടിപെടിക്
ണും. ഇവയന്ട സമീകൃതമായ ഉപച്ഭാഗും
ന്കാണ്ത് രൂപന്പെടുത്തുന ഒരു ഭക്ണരീതടി 
പുതടിയ ജീവടിതകശലടിയമായടി കൂടുതൽ 
ച്യാജടിച്ചുച്പാകുന്നു എനത് പഠനങ്ങൾ വ്യക്ത

മാക്കുന്നു. ഇതടിന്റെ ഫലമായടി വളന്രയധടികും 
ഭൂമടിയും ജലവും ധാന്യകൃഷടിയടിൽ നടിന്നുും ച്മാ
െടിപെടിചേത് മറ്ാവശ്യങ്ങൾക്ത് ഉപയക്തമാക്ാൻ 
കഴടിയന്മനാണത് വടിശ്വാസും. ഇതടിച്നാന്ടാ
പെും പല മാറ്ങ്ങളുും കൃഷടിയച്ടയും വടിവടിധ 
കാർഷടിക ഉപാധടികളുന്ടയും ഉതത്പാദനത്ടി
ലും സുംഭരണത്ടിലും സുംസത് കരണത്ടിലും 
വടിപണനത്ടിലും ഉണ്ാച്കണ്ടിവരുും. ഭക്
ണച്ത്ാടുളള സമീപനും തന്ന വളന്ര 
ച്വഗും മാറടിന്ക്ാണ്ടിരടിക്കുകയാണത്. ആഹാ
രസാധനങ്ങളുന്ട ഗുണനടിലവാരും, ആച്രാഗ്യ
നടിലവാരും തുടങ്ങടിയ കാര്യങ്ങളടിൽ മാത്മല്, 
അവ ലഭ്യമാക്കുന ഊർജും, മറ്ാച്രാഗ്യഘ
ടകങ്ങൾ  എനടിവ ഇനടിച്പൊൾ സജീവ െർ

ചോഘടകങ്ങളാണത്. സ്തീകളുും പുരുഷന്ാരുും 
ഒച്രച്പാന്ല അദ്ധ്വാനടിക്കുന സ്ടിതടിവടി 
ച്ശഷും സാർവ്വത്ടികും ആയച്താന്ട വീടുകളടി
ന്ല ആഹാരപാെകരീതടികളടിലും ന്പാതുസ്
ലങ്ങളടിൽ നടിന്നുളള ഭക്ണരീതടികളുും 
ആന്ക മാറടിയടിരടിക്കുന്നു. ധാന്യങ്ങളുന്ട 
ഉപച്ഭാഗും ഭക്ണത്ടിൽ കുറയ്കാനുും 
ച്പാഷകാുംശും കൂടടിയ ആഹാരവടിഭവങ്ങച്ളാ
ടുമുളള പ്രടിയവർദ്ധനവും ഇതത് യാഥാർത്്യമാ
ക്ടിയടിരടിക്കുന്നു. 

പഴും, പചേക്റടി, പാലല്പാദനും, മാുംസും, 
മുട് തുടങ്ങടിയവയന്ട ഉതത്പാദനരുംഗും എല്ാും 
തന്ന പരമ്പരാഗതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളടിൽ 
നടിന്നുും തടികച്ചുും വ്യത്യസ്തമായ വ്യാവസായടി

 പ്തീക്ിക്ന്തിലം 
വളചര കൂടുതൽ പ്ത്യമാ
ഘമാതങ്ങൾ വരുംകമാല
ങ്ങളിൽ സൃഷ്ിക്ന് ഈ 
പ്ശപ് നങ്ങൾ ശമാസ്ത്രദലമാ
കത്ിചന്യും ദലമാകചമ
മ്മാടുമുളള ഭരണമാധികമാ
രികളുചടയും മുമ്ിചല 
എറ്വം വലിയ പ്ശപ് നമമാ
യി ഉയർന്ിട്ടുണ്പ്, 
ഇദതമാചടമാപ്ം ആരംഭിച്ചു
കഴിഞ്ിരിക്ന് 

കമാലമാവസ്മാ വ്യതിയമാ
നത്ിചന് ക്രൂരസ്വഭമാവം 
കൂടി  ദെരുദമ്മാൾ 
പ്ശപ് നത്ിചന് വലിപ്ം 
എല്ലമാ കണക്കൂട്ടലിദന്യും 
അപ്പുറത്മാണപ്.
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കാടടിസ്ാനമുളള സുംരുംഭങ്ങളായും മാറ്ടിന്യടു
ച്ക്ണ്ടിയടിരടിക്കുന്നു. പുതടിയ ആസൂത്ണ 
കശലടികളുും പ്രവർത്നസുംവടിധാനങ്ങളുും 
രൂപന്മടുത്ടിന്ല്കേടിൽ ച്മൽസൂെടിപെടിചേ ആശ
യങ്ങൾ യാഥാർത്്യമാവടില്. കാരണും വള
ന്രയധടികും പുച്രാഗതടി ഉതത്പാദനച്മഖലക
ളടിൽ ഉണ്ായടിട്ടുും അവയന്ട സൃഷ്ാക്ളായ 
കൃഷടിക്ാർ സമൂഹത്ടിന്ല ഏറ്വും കൂടുതൽ 
ദാരടിദ്്യും അനുഭവടിക്കുനവരുും ഏറ്വും 
കുറഞ്ഞ സാമൂഹ്യമാന്യത ലഭടിക്കുനവരുമാ
യടി തുടരുകയാണത്. ധാന്യകൃഷടിച്മഖലയടിൽ 
നടിനത് കൃഷടിക്ാരുും കർഷകന്താഴടിലാളടിക
ളുും ഒഴടിഞ്ഞുച്പാകുനതടിന്റെ മുഖ്യകാരണും 
ഇതുതന്ന.

ആച്ഗാളകാർഷടികച്മഖലയടിൽ കെന 
ച്പാലും ഈ ആശയത്ടിനത് അുംഗീകാരും 
നൽകടിന്ക്ാണ്ളള യതത് നങ്ങൾക്ത് രൂപും 
നൽകടികഴടിഞ്ഞടിരടിക്കുന്നു. ഭാരതത്ടിന്ല 
സ്ടിതടിവടിച്ശഷങ്ങൾ വടിശകലനും ന്െയ്യു
ച്മ്പാൾ ന്വളടിവാകുന സത്യും പഠനാർഹമാ
ണത്. ഇ്്യയന്ട ധാന്യ ഉതത്പാദനച്മഖല 
ച്ലാകത്ടിന്ല രണ്ാും സ്ാനത്തുളളതാന്ണ 
കേടിലും ഉതത്പാദനഭദ്തയടിൽ വളന്ര ന്മചേന്പെ
ട്താണത്. നമുക്ാവശ്യമുളളതടിൽ  കവടിഞ്ഞ 
അരടി അ്ാരാഷ്ട്രവടിപണടിയടിൽ എത്ടിക്കു
നതടിൽ നമ്മുന്ട സ്ാനും രണ്ാമതാണത്. മാ
ത്വമല് നമ്മുന്ട ഭക്്യധാന്യ ഉതത്പാദനും 
ന്ഹക്ടറടിനത് രണ്ര ടണ്ണടിന്റെ താന്ഴയാണത്. 
തന്മൂലും അതത് വർദ്ധടിപെടിക്ാൻ നമ്മുന്ട നടില
വടിലളള സാച്കേതടികവടിദ്യകൾക്ത് ശ്രമടിചോൽ 
കഴടിയനച്തയളളു. എനടിരുനാലും നമുക്ത് 
ഉത്രും കന്ണ്ത്ാൻ കഴടിയാത്വടിധും 

അനാകർഷകമാണത് ധാന്യച്മഖലയടിന്ല കൃ
ഷടിക്ാരുന്ട ജീവടിതദുരടിതും. കൃഷടിക്ാന്ര 
ഭരണാധടികാരടികൾ എത് വാഴ്തടിപറഞ്ഞാലും 
കർഷക ആത്മഹത്യ എന യാഥാർത്്യും 
ഈ രുംഗന്ത് കർഷകന്റെ ന്കാടുുംദുരടിത
ന്ത് സുവ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷടിക്ാരന്റെ ഭൂമടി
യന്ടച്മലളള അവകാശും, ഉല്പനങ്ങൾക്ത് 
ലഭടിക്കുന വടിലയടിന്ല അസ്ടിരത, ഉതത്പന
ങ്ങൾ സുംസത് കരടിചേത് മൂല്യവർദ്ധടിത ഉതത്പന
ങ്ങളാക്ടി വ്യവസായടികൾ ന്കായ്യുന വൻലാ
ഭത്ടിന്റെ ച്മലളള 'അവകാശും ഇല്ായ്മ' 
ഇവന്യല്ാും ഉത്രും കടിട്ാത് ച്ൊദ്യങ്ങളാ
യടി കർഷകസമൂഹത്ടിനത് മുമ്പടിൽ ഉയർന്നു
നടിൽക്കുകയാണത്. സർക്ാർ നൽകുന 
സബത് സടിഡടികളുും മടിനടിമും വടില നടിശ്യടി
ക്ൽച്പാലും അനാകർഷകവും ഒരു 
രീതടിയടിലും കർഷകസഹായടികളല്. അച്ത
സമയും അവർക്കുന്െയ്ാൻ കഴടിയന ഏറ്വും 
വലടിയ 'കുടുുംബച്സവനും' അടുത് തലമുറ
ന്യ ഒരു കാരണവശാലും കൃഷടിയടിച്ലക്കു കട
ത്ടിവടിടാതടിരടിക്ാനുളള പരടിശ്രമങ്ങളടിലാ
ണത്. ഈ പ്രശത് നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
രൂക്മായടിന്ക്ാണ്ടിരടിക്കുനതാണത് നമ്മുന്ട 
വലടിയ പ്രശത് നും. ശ്രച്ദ്ധയമായ ഒരു കാര്യമാ
യടി 1980 കളടിൽ ധാന്യലഭ്യത സൂഗമും ആയ
ച്പൊൾ ച്കരളത്ടിൽ ആരുംഭടിചേ ഈ സ്ടിതടി
വടിച്ശഷും ഇനടിച്പൊൾ ഇ്്യയന്ട 
ധാന്യകലവറയായ പഞ്ാബടിച്ലക്കുും ഹരടി
യാനയടിച്ലക്കുും ഉത്ർപ്രച്ദശത്ടിച്ലക്കുും 
ഒറീസയടിച്ലക്കുും ഒന്ക് വ്യാപടിചേടിരടിക്കുന്നു 
എനതാണത്.

ഇവടിടങ്ങളടിന്ലല്ാും ധാന്യകൃഷടിയടിൽ 
നടിനത് ഗണ്യമായ ഒരു ഭൂവടിഭാഗും പഴും, പചേ
ക്റടികൃഷടിയടിച്ലക്ത് മാറ്ടിന്യടുക്കുക എന്നു 
പറഞ്ഞാൽ അതത് ദൂരവ്യാപകമായ 
സാമൂഹടിക മാറ്ങ്ങൾക്ത് വഴടിന്തളടിക്കുനതാ
യടിരടിക്കുും. അ്ർച്ദശീയ, ച്ദശീയതലങ്ങ
ളടിൽ വടിളപരടിപാലനത്ടിച്ലയും മൃഗപക്ടി
പരടിപാലനത്ടിച്ലയും ഭക്ണരീതടികളുന്ട 
തുും ഇവച്യാടു ബന്ന്പെട്ത് എല്ാ ഉപച്മഖല
കളടിലും ഒരു വലടിയ വ്യതടിയാനത്ടിന്റെ 
തുടക്ും ആരുംഭടിചേടിരടിക്കുന്നുന്വനത് നാും മന
സ്ടിലാച്ക്ണ് സമയമാണടിതത്. മറ്ത് പല ചുമ
തലകളുന്ടയും മദ്ധ്യത്ടിൽ ഇതത് ഒരു 
രീതടിയടിലും അവഗണടിക്ാൻ പാടടില്ാ എനത് 
മാത്ും.!!

ച്ലഖകൻ മുൻകൃഷടിവകുപെത് ഡയറക്ടറുും      
കൃഷടിശാസ്തജ്നുമാണത്

9947460075
 

പഴം, പച്ചകറി, പമാലപ്, 
മമാംസം, മുട്ട 

തുടങ്ങിയവയുചട 
ഉതപ്പമാേനരംഗം എല്ലമാം 

തചന് പരമ്രമാഗതമമായ 
മമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും 
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമമായ 

വ്യമാവസമായികമാടിസ്മാന
മുളള സംരംഭങ്ങളമായും 

മമാറ്ിചയടുദകണ്ി
യിരിക്ന്നു. പുതിയ  

ആസൂത്രണ ബശലികളും 
പ്വർത്ന

സംവിധമാനങ്ങളും 
രൂപചമടുത്ിചല്ലങ്ിൽ 

ദമൽസൂെിപ്ിച്ച ആശയ
ങ്ങൾ യമാഥമാർത്്യ
മമാവില്ല. കമാരണം 

വളചരയധികം 
പുദരമാഗതി ഉതപ്പമാേന

ദമഖലകളിൽ ഉണ്മായിട്ടും 
അവയുചട സൃഷ്മാകളമായ 

കൃഷികമാർ സമൂഹ
ത്ിചല ഏറ്വം കൂടുതൽ 
േമാരിദ്്യം അനുഭവിക്ന്

വരും ഏറ്വം കുറഞ് 
സമാമൂഹ്യമമാന്യത ലഭിക്

ന്വരുമമായി തുടരുക
യമാണപ്. ധമാന്യകൃഷി
ദമഖലയിൽ നിന്പ് 

കൃഷികമാരും കർഷക
ചതമാഴിലമാളികളും 

ഒഴിഞ്ഞുദപമാകുന്തിചന് 
മുഖ്യകമാരണം 

ഇതുതചന്.
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റഡറോ.എൻ.രമറോകറോന്തൻ

കാർഷടികച്മഖലയന്ട വളർചേയടിലും 
ഭച്ക്്യാല്പാദന വർദ്ധനവത് കകവരടിക്കു

നതടിലും സുപ്രധാനമായ പകോണത് പ്രാച്ദ
ശടിക ഗവൺന്മറെകൾക്ത് നടിർവ്വഹടിക്കുവാനു
ളളതത്. പ്രാച്ദശടിക സാമ്പത്ടിക 
വടികസനത്ടിനത് സഹായകമായ പദ്ധതടി
കൾ ആസൂത്ണും ന്െയ്ത് നടപൊക്കുക 
എനതത് തച്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങ 
ളുന്ട ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്രവാദടിത്
മാണത്. കാർഷടികപുച്രാഗതടി കകവരടിക്കുന
തടിലും ന്താഴടിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുന്കാണ്ത് 
സാമ്പത്ടികവളർചേയും അതടിലൂന്ട ജീവടിത
സുരക്യും കകവരടിക്കുനതടിലും ജനങ്ങന്ള 
സഹായടിക്കുക എനതാണത് പ്രാച്ദശടിക 
ഗവൺന്മന്റുകളുന്ട ഉത്രവാദടിത്ും.. 
സുംസ്ാന ഗവൺന്മറെടിനു കഴടിയാത്തുും 
എനാൽ പ്രാച്ദശടിക ജനസമൂഹത്ടിന്റെ 
പകോളടിത്ച്ത്ാന്ട ഏന്റ്ടുത്ത് വടിജയടിപെടി
ക്കുനതടിനത് കഴടിയനതുമായ ഒട്ടുവളന്ര പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ കാർഷടികച്മഖലയമായടി ബന്
ന്പെട്ത് നടിലനടിൽക്കുന്നു എനതുും ഗൗരവമായടി 
വടിലയടിരുത്ന്പെച്ടണ്തുണ്ത്.

ബഹുജനങ്ങളുന്ടയും കർഷകരുന്ടയും 
പകോളടിത്ും കാർഷടികവടികസന പദ്ധതടിക
ളുന്ട ആസൂത്ണത്ടിലും നടിർവ്വഹണത്ടിലും 
അവച്ലാകനത്ടിലും ഉറപൊക്ടിന്ക്ാണ്ത് 
മാത്ച്മ നമുക്ത് മുച്നാട്ടുച്പാകാനാവൂ. തച്ദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട മുൻകക
ച്യ്ാന്ട മാത്ച്മ ഇത്രന്മാരു ജനപകോളടി
ത്ും ഉറപൊക്ാനുും കഴടിയകയളളു. തച്ദേശ 
സ്ാപനങ്ങളുന്ട ആസൂത്ണകാഴ്ചപൊടത് വടിക
സടിപെടിന്ചേടുച്ക്ണ്തുും ഭരണനടിർവ്വഹണപാ
ടവും വളർത്ടിന്യടുച്ക്ണ്തുും ജനകീയപ
കോളടിത്ത്ടിലൂനടിയ കാർഷടികവളർചേന്യ 
അടടിസ്ാനമാക്ടിയായടിരടിക്ണും. അധടി 
കാര വടിച്കന്ദീകരണത്ടിന്റെയും പ്രാച്ദശടി
കാസൂത്ണത്ടിച്റെയും ജയപരാജയങ്ങൾ 
വരുുംകാലയളവടിൽ വടിലയടിരുത്തുനതത് 
ഭച്ക്്യാല്പാദനത്ടിൽ കകവരടിക്കുന വളർ
ചേയന്ടയും കാർഷടികച്മഖലയടിന്ല ഉൽപാദ
നവർദ്ധനവടിന്റെയും സാധാരണജനങ്ങളുന്ട 
ജീവടിതാഭടിവൃദ്ധടിയച്ടയും അതുവഴടി കകവരടി
ക്ാൻ കഴടിയന ജീവടിത സുരക്യച്ടയും മടി
കവടിന്റെ അടടിസ്ാനത്ടിൽ ആയടിരടിക്കുും 
എനതത് അവടിതർക്ടിതമാണത്. ഇത്രന്മാരു 

ഹരിതകകരളത്ിലൂടെ 
കാർഷികവളർച്ചയ്ക്ക്

പുതിയ 
ചുവടുടവയ്ക് പുകൾ

കാഴ്ചപൊച്ടാന്ടയായടിരടിക്ണും പതടിമൂനാും 
പഞ്വത്സരപദ്ധതടി പ്രവർത്നങ്ങൾ തച്ദേശ
സ്ാപനങ്ങൾ ആസൂത്ണും ന്െയ്ത് നടപൊ
ച്ക്ണ്തത്.

പതിമൂനറോം പദ്ധതിയം കറോർഷികവളർച്ചയം
നവച്കരളസൃഷ്ടിക്ത് ജനകീയാസൂത്ണും 

എന കാഴ്ചപൊച്ടാന്ട സുവ്യക്തമായ ലക്്യ
ങ്ങൾ പതടിമൂനാും പദ്ധതടിയന്ട ഭാഗമായടി 
തച്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ 
മുച്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നു. അതടിൽ ഏറ്വും പ്രധാനും 
കാർഷടികച്മഖലയച്ടയും അനുബന്ച്മഖല
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കളായ ക്ീരവടികസനും, മത്സ്യവടികസനും, 
മൃഗസമ്പത്ടിന്റെ വടികസനും എനടിവയച്ട
യും ഫലപ്രദമായ ഇടന്പടലകളാണത്. ഈ 
ലക്്യും കകവരടിക്കുനതടിനുും ജലസമ്പത്ത് 
സുംരക്ടിക്കുനതടിനുും ജലച്രോതസ്സുകളുന്ട 
പുഷ്ടിന്പെടുത്ലടിനുും അച്താന്ടാപെുംതന്ന 
ജീവടിതച്യാഗ്യമായ പരടിസരും സൃഷ്ടിക്കുന 
തടിനുള്ള മാലടിന്യ നടിർമ്മാർജനപ്രവർത്ന
ങ്ങൾ ഫലപ്രദമായടി നടപൊക്കുനതടിനുും തച്ദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ പതടിമൂനാും 
പദ്ധതടിയന്ട ഭാഗമായടി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യ 
ച്ത്ാന്ടയളള ഇടന്പടലകൾ നടത്തുനതാ
ണത്. ഹരടിതച്കരളും മടിഷനടിലൂന്ടയാണത് ഈ 
പ്രവർത്നങ്ങന്ളല്ാും സുംച്യാജടിപെടിക്കുന
തുും മടികചേ സാച്കേതടികപടിൻബല ച്ത്ാന്ടയ
ളള ആസൂത്ണവും നടിർവ്വഹണവും ഏന്റ്ടു
ത്ത് മുച്നാട്ടു ച്പാകുനതുും. 

ജനപങ്റോളിത്ത റകന്ദീകൃത വികസനം
നവച്കരളമടിഷൻ പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്രാ

ച്ദശടികതലത്ടിൽ ആസൂത്ണും ന്െയ്യുനതുും 
നടപൊക്കുനതുും ജനങ്ങളുന്ട മുൻകകച്യ്ാന്ട 
യായടിരടിക്ണും. ജനകീയാസൂത്ണപ്രസ്ാ
നത്ടിലൂന്ട വളർത്ടിന്യടുത്തുും എനാൽ 
പടിൽക്ാലത്ത് നഷ്ന്പെട്തുമായ ജനപകോളടി
ത്ും പതടിമൂനാും പദ്ധതടിയമായടി ബന്ന്പെട് 
കാർഷടികവടികസന ആസൂത്ണത്ടിലും നടിർ
വ്വഹണത്ടിലും പൂർണ്ണമായും ഉറപൊക്ണും. 
പ്രാച്ദശടിക സാമ്പത്ടികവളർചേ കകവരടിക്കു
നതടിനുും ന്താഴടിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധടിപെടിക്കു
നതടിനുും സഹായകമായ പ്രവർത്നങൾ 
ജനങ്ങളുന്ട മുൻകകച്യ്ാന്ട ആസൂത്ണും 
ന്െയത് ന്തകേടിൽ മാത്ച്മ അവയന്ട നടിർവ്വഹ
ണത്ടിൽ ജനങ്ങളുന്ട കവകാരടികമായ ഉടമ
സ്തയും ഉത്രവാദടിത്വും വളർന്നുവരടിക
യളളു. കാർഷടികച്മഖലയടിന്ല വളർചേ 
അടടിസ്ാനമാക്ടിയടിട്ടുളളതത് കൃഷടിഭൂമടിയന്ട 
ഉടമസ്രായ കൃഷടിക്ാന്ര ആശ്രയടിചോണത്. 
അതുന്കാണ്തന്ന മുഴുവൻ കർഷകച്രയും 
കർഷകന്താഴടിലാളടികച്ളയും കൃഷടിയടിൽ താ

ല്പര്യമുളള ബഹുജനങ്ങച്ളയും പകോ
ളടികളാക്ടിമാറ്ടിന്ക്ാണ് ളള ആസൂ
ത്ണവും നടിർവ്വഹണവ മായടിരടി 
ക്ണും ഹരടിതച്കരളും മടിഷനടിലൂന്ട 
രൂപന്പെടുച്ത്ണ്തത്. 

ഉയർന പദ്ധതിനിറഷേപം 
ഉറപ്റോക്കുക

ഹരടിതച്കരളും മടിഷൻ ലക്്യ

ങ്ങൾ കകവരടിക്കുനതടിനുും പതടിമൂനാും 
പദ്ധതടിയന്ട ഭാഗമായടി കൂടുതൽ ഉല്പാദനവും 
ഉല്പാദനക്മതയും കാർഷടികച്മഖലയടിൽ 
കകവരടിച്ചുന്കാണ്ത് ച്കരളത്ടിന്റെ സാമ്പ
ത്ടിക വളർചേയടിൽ വലടിയ ച്താതടിൽ 
സുംഭാവന ന്െയ്ാൻ കാർഷടികച്മഖലയ്കത് 
കഴടിയനതടിനുും ഉയർനച്താതടിലളള 
പദ്ധതടി വകയടിരുത്ൽ ഉണ്ാകണും. ഒപെും 
കാർഷടികച്മഖലയടിൽ തയ്ാറാക്ടി 
അുംഗീകാരും വാങ്ങുന പദ്ധതടികൾ സമയബ
ന്ടിതമായടി നടപൊക്കുകയും പദ്ധതടിലക്്യ
ങ്ങൾ ശരടിയാുംവണ്ണും കകവരടിക്കുന്നുച്ണ്ാ 
എന വടിലയടിരുത്ൽ നടത്തുകയും ന്െച്യ്
ണ്തുണ്ത്. ന്തരന്ഞ്ഞടുക്കുന പദ്ധതടികൾ 
സുംസ്ാനത്ടിന്റെയും അതതത് 
പ്രച്ദശങ്ങളുച്ടയും കാർഷടികവടികസനത്ടി
നത് പ്രച്യാജനകരമാന്ണന്നുും ഹരടിതച്കരളും 
മടിഷന്റെ വടികസന മുൻഗണനകൾ കണക്ടി
ന്ലടുത്തുന്കാണ്ളളതാന്ണന്നുും ഉറപൊക്ാൻ 
അതാതത് തച്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുും 
ജടില്ാ ആസൂത്ണസമടിതടിയും പ്രച്ത്യകും ശ്ര
ദ്ധടിച്ക്ണ്തുണ്ത്. ശരടിയായ പദ്ധതടികളുന്ട 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപ്പുും മുൻഗണനകളുും ഇതടിന്റെ 
ഭാഗമായടി നടപൊക്കുന പ്രവർത്നങ്ങളുും 
അതടിന്റെ അടടിസ്ാനത്ടിലളള പദ്ധതടിവടി
ഹടിതവകയടിരുത്ലമാണത് പ്രാച്ദശടിക പദ്ധ
തടിയടിലൂന്ട കാർഷടികവടികസനും എത്ച്ത്ാ
ളും കാര്യക്മമായടി കകവരടിക്ാൻ 
കഴടിയന്നു എന്നുറപൊക്കുനതത്. 

പ്രറയറോജനകരമറോയ പദ്ധതികൾ 
ന്തരന്ഞെടുക്കുക

തച്ദേശസ്ാപനങ്ങൾ ഏന്റ്ടുക്കുന പദ്ധ
തടികൾ ഹരടിതച്കരളും മടിഷൻ ലക്്യങ്ങൾ 
കകവരടിക്കുനതടിനത് സഹായകരമായതായടി
രടിക്ണും. കാർഷടിച്കാല്പാദനവർദ്ധനവടിനുും 
ഉല്പാദനക്മത ഉയർത്തുനതടിനുും ഭക്്യസുര
ക് ഉറപൊക്കുനതടിനുും മുഖ്യപരടിഗണന 
നൽകണും. രാസകീടനാശടിനടി വടിമുക്തമായ 
കജവരീതടി അവലുംബടിച്ചുളള കൃഷടിയടിച്ല
ക്ത് ച്കരളന്ത് ന്കാണ്ച്പാകുനതടിനത് പ്ര
ച്ത്യക ശ്രദ്ധ നൽകണും. പചേക്റടിയച്ടയും 
പാലടിച്റെയും മുട്യച്ടയും മാുംസത്ടിച്റെയും 
കാര്യത്ടിന്ലകേടിലും സ്വയുംപര്യാപ്തത കക
വരടിക്കുനതടിനാവശ്യമായ ഇടന്പടലകൾ 
കാർഷടികച്മഖലയടിന്ല ആസൂത്ണത്ടിന്റെ 
ഭാഗമായടി രൂപന്പെടുത്ടി നടപൊച്ക്ണ്തു
ണ്ത്. ഇതടിനകുംതന്ന തുടക്ും കുറടിചേടിട്ടുളള 
'തരടിശുരഹടിത ഗ്രാമും' എന പദ്ധതടി സും

പ്മാദേശിക സമാമ്ത്ിക
വളർച്ച ബകവരിക്ന്
തിനും ചതമാഴിലവസര

ങ്ങൾ 
വർദ്ിപ്ിക്ന്തിനും 

സഹമായകമമായ പ്വർ
ത്നങൾ ജനങ്ങളുചട 

മുൻബകദയ്മാചട ആസൂ
ത്രണം ചെയപ് ചതങ്ിൽ 

മമാത്രദമ അവയുചട 
നിർവ്വഹണത്ിൽ 

ജനങ്ങളുചട ബവകമാരിക
മമായ ഉടമസ്തയും 
ഉത്രവമാേിത്വം 

വളർന്നുവരികയുളളു. 
കമാർഷികദമഖലയിചല 
വളർച്ച അടിസ്മാനമമാ

കിയിട്ടുളളതപ് 
കൃഷിഭൂമിയുചട ഉടമസ്

രമായ കൃഷികമാചര 
ആശ്രയിച്ചമാണപ്. അതു
ചകമാണ്തചന് മുഴുവൻ 

കർഷകദരയും കർഷക
ചതമാഴിലമാളികദളയും 

കൃഷിയിൽ തമാല്പര്യമുളള 
ബഹുജനങ്ങദളയും 

പങ്മാളികളമാകിമമാറ്ിചകമാ
ണ് ളള ആസൂത്രണവം 

നിർവ്വഹണവമമായിരിക
ണം ഹരിതദകരളം 

മിഷനിലൂചട 
രൂപചപ്ടുദത്ണ്തപ്. 
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സ്ാനവ്യാപകമായടി നടപൊക്കുനതടിനുളള 
ആത്മാർത്മായ പരടിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ാവണും. 

സംറയറോജിതവം ഏറകറോപിതവമറോയ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്യന്തറോറപഷേിതം          

ഏന്റ്ടുച്ക്ണ് പ്രവർത്നങ്ങൾ ഓച്രാ 
ന്നുും പരസ്പരപൂരകവും സുംച്യാജടിതകാഴ്ചപൊ
ച്ടാടു കൂടടിയതുമായടിരടിക്ണും. രണ്ത് പതടിറ്ാ
ണ്ടിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ വടിലയടിരുത്തുച്മ്പാൾ 
ഇക്ാര്യത്ടിൽ ഗൗരവമായ പടിഴവകളുും 
ച്പാരായ്മകളുും നടിലനടിൽക്കുനതായടി ച്ബാ
ദ്ധ്യന്പെടുന്നുണ്ത്. പഞ്ായത്ത് രാജത് നടിയമവ്യ
വസ്കൾ ഫലപ്രദമായ ആസൂത്ണ ഏച്കാ
പനത്ടിനത് സഹായകവൂും വ്യക്തവൂമായ 
മാർഗ്ഗനടിർച്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ത്. പദ്ധതടി
കൾ ആസൂത്ണും ന്െയ്യുച്മ്പാൾ ഇക്ാര്യ
ങ്ങൾ കണക്ടിന്ലടുക്കുക തന്ന ച്വണും. 
ഫലക്മതയളള ആസൂത്ണത്ടിൽ പാലടി
ച്ക്ണ് മുൻ-പടിൻ ബന്ങ്ങളുും സുംച്യാജടിത 
ഇടന്പടലകളുും കാർഷടിക ച്മഖലയടിൽ നട
ക്കുന്നു എന്നുറപൊക്കുനതടിൽ ജടില്ാ ആസൂത്
ണസമടിതടികളുും പ്രച്ത്യകും ശ്രദ്ധടിക്കുകയും 
ഇതടിനത് സഹായകമായ മാർഗ്ഗനടിർച്ദേശങ്ങൾ 
അതതത് ജടില്യന്ട സവടിച്ശഷതകൾ കണ
ക്ടിന്ലടുത്തുന്കാണ്ത് നൽകുകയും ച്വണും.

വിഭവറോസൂത്രണത്തിൽ പ്രറത്യക 
ശ്രദ്ധ അത്യന്തറോറപഷേിതം 

കാർഷടികച്മഖലയടിൽ ഉയർന വളർചേ 
കകവരടിക്കുനതടിനത് കർഷകർക്ത് വലടിയ
ച്താതടിൽ സഹായും ലഭ്യമാക്കുനതടിനത് തച്ദേ
ശസ്ാപനങ്ങൾക്ത് കഴടിച്യണ്തുണ്ത്. ഉയർ
ന ന്പാതുനടിച്ക്പത്ടിനനുസൃതമായടി മാ 
ത്ച്മ സ്വകാര്യനടിച്ക്പും കാർഷടികച്മഖല
യടിൽ ഉറപൊക്ാനാവകയളളു എനതത് 
ഇതടിനകും ച്ബാധ്യന്പെട്ടിട്ടുണ്ച്ല്ാ. തച്ദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട പദ്ധതടി 
സഹായച്ത്ാന്ടാപെും ച്ദശടിയ ഗ്രാമീണന്താ
ഴടിലറപെത് പദ്ധതടി സഹായവും സുംസ്ാന കൃ
ഷടിവകുപെടിന്റെ വടിവടിധ സത് കീമുകളടിൽ നടിന്നു
ളള സഹായവും പ്രച്യാജനന്പെടുത്ണും. 
അച്താന്ടാപെും തന്ന സഹകരണബാങ്കുകളു
ച്ടയും സുംഘങ്ങളുന്ടയും കുടുുംബശ്രീ സുംവടി
ധാനത്ടിച്റെയും വടിവടിധ ച്കന്ദപദ്ധതടിക
ളടിൽ നടിന്നുളള സഹായങ്ങളുും എല്ാും പൂർണ്ണ 
മായും പ്രച്യാജനന്പെടുത്ണും. അയൽക്കൂട്
ങ്ങൾ, റസടിഡറെസത് അച്സാസടിച്യഷനു
കൾ, സ്വയുംസഹായസുംഘങ്ങൾ എനടിവയ
ന്ടന്യല്ാും ക്ടിയാത്മകമായ പകോളടിത്ും 

കാർഷടികവടികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്ത് പ്ര
ച്യാജനന്പെടുത്ണും. സഹകരണ സുംഘ
ങ്ങളുും ബാങ്കുകളുും ഇതടിനകും രൂപും നൽകടി
യടിട്ടുളള കാർഷടിക സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾ, 
അച്ഗ്രാ സർവ്വീസത് ച്കന്ദങ്ങൾ എനടിവന്യ 
എല്ാും തച്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
കാർഷടികവടികസന പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ 
പകോളടികളാക്കുനതടിനുും ഉയർന ഉടമസ്
താച്ബാധത്ടിച്ലക്ത് ഉയർത്തുനതടിനുും 
വലടിയച്താതടിൽ ശ്രദ്ധടിച്ക്ണ്തുണ്ത്. 

ഉപസംേറോരം
സുംസ്ാന സർക്ാരടിച്നാന്ടാപെുംതന്ന 

കാർഷടികവടികസനത്ടിലും പ്രാച്ദശടിക സാ
മ്പത്ടിക വളർചേയടിലും തുല്യമായ പങ്കുവഹടി
ക്ാൻ തച്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ത് 
പതടിമൂനാും പദ്ധതടിയന്ട ഭാഗമായടി 
കഴടിയണും. സുംസ്ാന സർക്ാരടിന്റെ രാഷ്ട്രീ
യവും ഭരണപരവമായ ഇഛാശക്തടിയും സാ
ച്കേതടിക പടിൻബലവും തച്ദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ത് ലഭ്യമാക്കുനതടിനത് 
ഇതടിനകും രൂപും നൽകടിയടിട്ടുളള ഹരടിതച്കര
ളും മടിഷൻ സുംസ്ാന-പ്രാച്ദശടിക പദ്ധതടിപ്ര
വർത്നങ്ങൾ കാർഷടികച്മഖലയടിൽ ഏച്കാ 
പടിപെടിക്കുനതടിനത് പുതടിന്യാരു കാൽവയ്ാണത്. 
സുംസ്ാന കൃഷടിവകുപെടിന്റെയും അനുബന്
വകുപ്പുകളുച്ടയും ശാസ്ത-സാച്കേതടിക സ്ാപ
നങ്ങളുച്ടയും ന്പ്രാഫഷണൽ കവദഗത്ധ്യവും 
തച്ദേശസ്വയുംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുന്ട 
ജനകീയ സുംഘടനാ സാദ്ധ്യതകളുും സും
ച്യാജടിപെടിച്ചുന്കാണ്ത് കാർഷടികച്മഖലയടിൽ 
വളർചേ കകവരടിക്കുനതടിനുും ഭക്്യസുരക്
ച്യാന്ടാപെും സുരക്ടിത ഭക്ണവും എന 
ലക്്യും കകവരടിക്കുനതടിനുും പദ്ധതടിയന്ട 
ഭാഗമായടി ഭാവനാപൂർണ്ണമായ ഇടന്പടലകൾ 
ഏന്റ്ടുക്ണും. കാർഷടികച്മഖലയടിന്ല 
പുതടിയ ഇടന്പടലകളടിലൂന്ട ജലസുംരക്ണ
ത്ടിനുും കജവപുഷ്ടിക്കുും പരടിസ്ടിതടി സുംര
ക്ണത്ടിനുും തച്ദേശസ്വയുംഭരണസ്ാപന
ങ്ങൾ നടത്തുന പ്രവർത്നങ്ങന്ള 
അടടിസ്ാനമാക്ടിയാണത് ജീവടിതച്യാഗ്യ
മായ ച്കരളും എന നവച്കരള സൃഷ്ടി സാധ്യ
മാക്ാൻ കഴടിയനതത്. പ്രാച്ദശടിക ജനാധടിപ
ത്യത്ടിന്റെ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും 
ഇത്രന്മാരു ലക്്യും കകവരടിക്ാൻ പതടിമൂ
നാും പദ്ധതടിയന്ട ഭാഗമായടി തച്ദേശസ്വയുംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങൾ പ്രച്യാജനന്പെടുത്തുക 
തന്ന ച്വണും.

(ച്ലഖകൻ ച്ലാക്ൽ 
ഗവൺന്മറെത് കമ്മീഷൻ 
ന്മമ്പറാണത്. 
9496143232

കമാർഷികദമഖലയിചല 
പുതിയ ഇടചപടലകളിലൂ
ചട ജലസംരക്ണത്ി
നും ബജവപുഷ്ിക്ം 
പരിസ്ിതി സംരക്ണ
ത്ിനും തദദേശസ്വയംഭര
ണസ്മാപനങ്ങൾ നടത്തു
ന് പ്വർത്നങ്ങചള 
അടിസ്മാനമമാകിയമാണപ് 
ജീവിതദയമാഗ്യമമായ 
ദകരളം എന് നവദകരള 
സൃഷ്ി സമാധ്യമമാകമാൻ 
കഴിയുന്തപ്. പ്മാദേശിക 
ജനമാധിപത്യത്ിചന് 
സമാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമമാ
യും ഇത്രചമമാരു ലക്്യം 
ബകവരികമാൻ പതിമൂ
ന്മാം പദ്തിയുചട 
ഭമാഗമമായി തദദേശസ്വയം
ഭരണ സ്മാപനങ്ങൾ 
പ്ദയമാജനചപ്ടുത്തുക 
തചന് ദവണം.
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തച്ദേശസ്ാപന െരടിത്ത്ടിൽ നൂതന സും
രുംഭമായടി ഗ്രീൻമടിൽക്ത് (മാറ്ങ്ങന്ളാന്നുും 

വരുത്ാത് പചേപൊല്) വടിപണടിയടിന്ലത്ടി. 
തടിരുവന്പുരും ജടില്ാ പഞ്ായത്ടിന്റെ 
ആഭടിമുഖ്യത്ടിൽ ന്െറ്ചേൽ, വടിതുര, ജഴത് സടി 
ഫാമുകന്ള സുംച്യാജടിപെടിചോണത് പദ്ധതടി. പ്ര
തടിദടിനും 1200 ലടിറ്ർ പാൽ അരലടിറ്ർ പായ്ക
റ്റുകളടിൽ തുടക്ത്ടിൽ വടിപണടിയടിന്ലത്തുും. 
ന്െറ്ചേലടിൽ നടന െടങ്ങടിൽ ഗ്രീൻ മടിൽക്ത് 
വടിതരണ പദ്ധതടിയന്ട ഉദത്ഘാടനവും ആടത് 
വളർത്ൽ ച്കന്ദും, മണ്ണടിര കച്മ്പാസ്റത് നടിർ
മ്മാണ യൂണടിറ്ത്, നവീകരടിചേ കുളും, കന്നുകുട്ടി 
ന്ഷഡത്, ഓഫീസത് സമുചേയും എനടിവയന്ട 
നടിർമ്മാച്ണാദത്ഘാടനവും ക്ീരവടികസ 
ന-വനും-മൃഗസുംരക്ണവകുപെത് മന്തടി ന്ക.
രാജു നടിർവ്വഹടിച്ചു. രണ്ത് വർഷത്ടിനുളളടിൽ 
ക്ീരച്മഖല സ്വയുംപര്യാപ്തമാക്കുന്മനത് 
മന്തടി പറഞ്ഞു. സുംസ്ാനത്ത് നടിലവടിൽ 
ആവശ്യമായതടിന്റെ 75 ശതമാനും പാൽ ഉൽ
പൊദടിപെടിക്കുന്നുണ്ത്. ക്ീരച്മഖല സജീവമാ

ക്ടി രണ്ത് വർഷത്ടിനുളളടിൽ സ്വയുംപര്യാ
പ്തതന്യന ലക്്യും കകവരടിക്ാൻ 
സർക്ാർ പൂർണ്ണമായും പ്രതടിജ്ാബദ്ധ 
മാണത്. മൃഗ-ക്ീരവകുപ്പുകൾ സുംയക്തമായടി 
പശുക്ന്ള ഇൻഷ്വർ ന്െയ്യുന പദ്ധതടി 
ആരുംഭടിച്ചുകഴടിഞ്ഞു. 75 ശതമാനും ഇൻഷ്വ
റൻസത് പ്രീമടിയും തുക സർക്ാർ സബത് സടി
ഡടിയായടി നൽകുും. കർഷകരുന്ട ആവശ്യും 
പരടിഗണടിചോണടിതത്. വരുുംവർഷങ്ങളടിൽ 
മുഴുവൻ കന്നുകാലടികന്ളയും പദ്ധതടിയടിലൾ
ന്പെടുത്തുന്മന്നുും മന്തടി പറഞ്ഞു. പാൽ വടില 
വർദ്ധനയ്കത് മടിൽമയ്കത് അനുമതടി നൽകടിയതത് 
വർദ്ധനയന്ട പൂർണ്ണഗുണും കർഷകർക്ത് 
ലഭടിക്ണന്മന നടിബന്നച്യാന്ടയായടിരു
ന്നു. വർദ്ധടിപെടിചേ തുകയന്ട ഗുണഫലും കർ
ഷകർക്ത് ലഭടിചേടിട്ടിന്ല്കേടിൽ അക്ാര്യും 

പരാതടിന്പെടണും. തീറ്പ്പുൽകൃഷടിക്ത് സർ
ക്ാർ സബത് സടിഡടി പ്രഖ്യാപടിചേടിട്ടുണ്ത്. ഒരു 
ന്ഹക്ടർ സ്ലത്ത് ഒരു വർഷും കൃഷടി ന്െയ്യു
നവർക്ത് 20000 രൂപയാണത് സബത് സടിഡടി. 
ഒരു ന്ഹക്ടറടിനു താന്ഴ കൃഷടിന്െയ്യുനവർക്ത് 
ആനുപാതടികമായ സബത് സടിഡടിക്കുറവത് 
ഉണ്ാകുും. ഫാും ടൂറടിസും നടപൊക്ാൻ സർ
ക്ാർ പ്രതടിജ്ാബദ്ധമാന്ണന്നുും മന്തടി 
പറഞ്ഞു. ജടില്ാ പഞ്ായത്ത് പ്രസടിഡറെത് 
വടി.ന്ക.മധു അദ്ധ്യക്ത വഹടിച്ചു. ന്ക.എസത്.
ശബരീനാഥത് എും.എൽ.എ മുഖ്യാതടിഥടി യാ
യടിരുന്നു. ജടില്ാ പഞ്ായത്ത് കവസത് പ്രസടി
ഡറെത് അഡ്വ.കഷലജാ ബീഗും, വടികസന 
സ്റാറെടിങത് കമ്മടിറ്ടി ന്െയർച്പഴത് സൺ ബടി.
പടി.മുരളടി, മൃഗസുംരക്ണവകുപെത് ഡയറക്ടർ 
ച്ഡാ.എൻ.എൻ.ശശടി, ന്െറ്ചേൽ ഫാും അസടി. 
ഡയറക്ടർ ച്ഡാ.ഇ.ന്ക.ഈശ്വരൻ, ജനപ്രതടി
നടിധടികൾ തുടങ്ങടിയവർ സുംസാരടിച്ചു. 

 

തിരുവനന്തപുരം
ജില്ാ പഞ്ായത്ിടറെ 

ഗ്രീൻ മിൽക്്ക് വിപണിയിടെത്ി
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രശ്ി.എം.വി

അനന്ത് ബ്രഹ്മമായടി ഉപാസടിച്ചുന്കാണ്ത് 
ഭക്ണന്ത് ആത്മാവായടി കണക്ാ

ക്ടിയടിരുന ഒരു ജനതയായടിരുന്നു നമ്മുന്ട 
പൂർവ്വടികർ. കാലത്ടിന്റെ കുന്ത്ാഴുക്ടിൽ 
നമ്മുന്ട സുംസത് കാരും ഭച്ക്്യാതത്പാദന
ത്ടിൽ നടിന്നുും ഉപച്ഭാഗസുംസത് കാരത്ടിച്ല
ക്ത് വഴടിമാറടി. ഭക്്യപുരകൾക്ത് വടിളളച്ലറ്റു. 
മണ്ണുും മനസ്സുും ഊഷരമായടി. ആച്രാഗ്യമുളള 
ഒരു ജനതയും ശുെടിത്വമുളള ജനസുംസത് കൃതടി
യമാണത് ഒരു നാടടിന്റെ സമ്പത്ത്. ആച്രാഗ്യ
കരമായ ജനജീവടിതും സഫലമാക്കുവാൻ 

ഭക്്യസുരക് ഉറപ്പുവരുച്ത്ണ്ടിയടിരടിക്കുന്നു. 
രാസവടിഷങ്ങന്ളയും രാസകീടനാശടിനടികന്ള
യും ഒഴടിവാക്ടി പ്രകൃതടിയന്ട സന്തുലടിതാവ
സ്യ്കത് ച്കാട്ുംതട്ാന്തയളള ന്നൽകൃഷടിയടിലൂ
ന്ട സുരക്ടിതവും ആച്രാഗ്യകരവമായ 
ഭക്ണകശലടി വീന്ണ്ടുക്ാൻ കഠടിനാദ്ധ്വാ
നും നടത്തുകയാണത് പാലക്ാടത് ജടില്യടിന്ല 
വടക്ച്ഞ്രടി പഞ്ായത്ടിന്ല ന്നൽകർഷ
കർ. കൃഷടിവകുപ്പുും ഗ്രാമപഞ്ായത്തുും ച്താ
ച്ളാടുച്താൾച്െർനത് ന്നൽകർഷകരുന്ട പരടി
രക് ഉറപ്പുവരുത്തുനതടിനുും സുസ്ടിരന്ന 
ൽകൃഷടിയന്ട പ്രൊരണത്ടിനുമായടി കഴടിഞ്ഞ 
10 വർഷക്ാലമായടി നടിതാ്പരടിശ്രമും നട
ത്തുകയാണത്. മണ്ണടിന്റെ ആച്രാഗ്യും നടിലനടിർ
ത്തുന സൂക്ഷ്മജീവടികന്ള സുംരക്ടിക്കുന മടി

ജജവജരീവിതം വിളയും
  വെക്കഞ്രി                      

ആദരമാഗ്യകരമമായ 
ജനജീവിതം സഫലമമാക്
വമാൻ ഭക്്യസുരക് 
ഉറപ്പുവരുദത്ണ്ിയിരിക്
ന്നു. രമാസവിഷങ്ങചളയും 
രമാസകീടനമാശിനികചള
യും ഒഴിവമാകി പ്കൃതിയു
ചട സന്തുലിതമാവസ്യ്കപ് 
ദകമാട്ടംതട്ടമാചതയുളള 
ചനൽകൃഷിയിലൂചട 
സുരക്ിതവം ആദരമാഗ്യ
കരവമമായ ഭക്ണബശ
ലി വീചണ്ടുകമാൻ 
കഠിനമാദ്്വമാനം നടത്തുക
യമാണപ് പമാലകമാടപ് 
ജില്ലയിചല വടകദഞ്രി 
പഞ്മായത്ിചല ചനൽ
കർഷകർ.
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ത്ജീവടികന്ള നശടിപെടിക്ാന്തയളള കീടനടിയ 
ന്തണും സാധ്യമാക്കുന കാർഷടിക പരടിസ്ടി
തടി സമീപനത്ടിലൂന്ട വടക്ച്ഞ്രടി പഞ്ായ
ത്ടിന്ല 15 പാടച്ശഖര സമടിതടികളുന്ട ച്നതൃ
ത്വത്ടിൽ 300 ഏക്റടിൽ പരടിസ്ടിതടി 
സൗഹൃദ ന്നൽകൃഷടി നടന്നുവരുന്നുണ്ത്. പ്രാ
ച്ദശടിക വ്യത്യാസും അനുസരടിചേത് ന്ഹക്ടറടിനത് 
5 മുതൽ 8 ടൺവന്ര വടിളവാണത് ഈ 
രീതടിയടിൽ കർഷകർക്ത് ലഭടിച്ചുന്കാണ്ടിരടിക്കു
നതത്. രാസവടിഷങ്ങന്ള ഒഴടിവാക്കുനതടിച്നാ
ന്ടാപെും കൃഷടിെടിലവടിൽ 25-30% കുറവത് വരു
ത്ാനുും കർഷകർക്ത് സാധടിക്കുന്നു. 
വടക്ച്ഞ്രടി പഞ്ായത്ടിന്ല 500ഓളും 
ന്നൽകർഷകർ വടിത്തു മുതൽ ന്കായ്ത്തുവന്രയ
ളള പ്രവർത്നങ്ങളടിൽ തടികച്ചുും പരടിസ്ടിതടി 
സൗഹാർദേപരമായ ശാസ്തീയ കൃഷടിപരടിപാല
നമുറകൾ അനുവർത്ടിച്ചുവരുന്നു. മണ്ണുപരടി
ച്ശാധന നടത്ടിയച്ശഷും ശാസ്തീയരീതടിയടി
ലളള വളപ്രച്യാഗും, ജീവാണുക്ളായ 
അച്സാസത് ന്പറടില്ും, വാും, സ്യൂച്ഡാച്മാണ
സത് എനടിവയന്ട ഉപച്യാഗത്ടിലൂന്ട മണ്ണടി
ന്റെ ച്പാഷണും വീന്ണ്ടുക്ാൻ കർഷകർക്ത് 
സാധടിക്കുന്നു. ന്നൽപൊടും എന ആവാസവ്യ
വസ്ന്യ സമഗ്രമായടി കണ്ത് ശത്രുപ്രാണടിക
ന്ളയും മടിത്പ്രാണടികന്ളയും പ്രച്ത്യകമായടി 
മനസ്ടിലാക്ടി, രാസകീടനാശടിനടിപ്രച്യാഗും 
നടത്ാന്ത തന്നയാണത് കീടനടിയന്തണും 
നടത്തുനതത്. ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴുവടിച്നയും തണ്
തുരപെൻ പുഴുക്ന്ളയും നടിയന്തടിക്ാൻ കട്
ച്ക്ാകാർഡുകളുന്ട ഉപച്യാഗും, ഫടിറച്മാൺ 

ട്ാപ്പുകളുന്ട പ്രച്യാഗും, ൊഴടിന്ക്തടിന്ര 
ഫടിഷത് അമടിച്നാആസടിഡത്, ബയുച്വറടിയ 
എനടിവയും വടിദഗത്ധ ഉപച്ദശമനുസരടിചേത് നട
ത്ടിവരുന്നു. യന്തവതത്കൃത ന്നൽകൃഷടിയന്ട 
പ്രച്യാഗത്ടിലും പ്രൊരത്ടിലും എന്നുും മുൻ
നടിരയടിലാണത് വടക്ച്ഞ്രടി ഗ്രാമപഞ്ാ 
യത്ത്. ശാസ്തീയ യന്തവതത്കൃത ന്നൽകൃഷടി 
പ്രച്യാഗത്ടിന്ലത്ടിക്ാൻ സുസജമായ   
ന്താഴടിൽ ച്സനയും നടിലവടിലണ്ത്. നടീൽ 
യന്തങ്ങൾ,  സത് ച്പ്രയറുകൾ,  കളപറടിക്കുന
തടിനുളള യന്തങ്ങൾ തുടങ്ങടിയവ  ഉപച്യാഗടി
ക്കുനതടിൽ പരടിെയസമ്പനരുും പരടിശീല
നും സടിദ്ധടിചേവരുമായ ന്താഴടിൽച്സനയടിന്ല 
അുംഗങ്ങൾ യന്തവതത്കൃതനടീലും കളനടിയ
ന്തണവും കൃഷടിയടിടത്ടിൽ പ്രാവർത്ടികമാ 
ക്കുന്നു. ഒരു ഏക്റടിനത് നടീൽ ഇനത്ടിൽ 
3500 രൂപയും കളപറടിക്കുനതടിനത് 1500 രൂപ
യമാണത് ഈടാക്കുക. കൃത്യമായ നടീൽ 
അകലും, നുരടികളുന്ട എണ്ണും, 15-18 ദടിവസും 
മൂപ്പുളള ഞാറത് എനടിവ നടിമടിത്ും ഏക്റടിനത് 
3000 കടിച്ലാഗ്രാും വന്ര വടിളവത് യന്തവതത്കൃത 
നടീൽ മൂലും ലഭടിക്കുച്മ്പാൾ പരമ്പരാഗതരീ
തടിയടിൽ ഏക്റടിനത് 2000 കടിച്ലായടിൽ 
താന്ഴന്യ വടിളവത് ലഭടിക്കൂ. യന്തവതത്കൃത 
ന്നൽകൃഷടിയന്ട വ്യാപനത്ടിന്റെ പ്രധാന
കാരണും വടിളവടിലളള ഈ അ്രമാണത്.

കജവകൃഷടി തുടങ്ങടിയ ആദ്യവർഷങ്ങ
ളടിൽ ന്ഹക്ടറടിനത് 2.5 ടൺ വടിളവാണത് ലഭടിചേടി
രുനന്തകേടിൽ വർഷങ്ങൾ പടിനടിട്ച്പൊൾ 

യന്തവതപ്കൃത ചനൽകൃ
ഷിയുചട പ്ദയമാഗത്ിലം 

പ്െമാരത്ിലം എന്നും 
മുൻനിരയിലമാണപ് 

വടകദഞ്രി ഗ്മാമപഞ്മാ 
യത്പ്. ശമാസ്ത്രീയ 

യന്തവതപ്കൃത 
ചനൽകൃഷി പ്ദയമാഗത്ി
ചലത്ികമാൻ സുസജ്ജ

മമായ   ചതമാഴിൽ 
ദസനയും നിലവിലണ്പ്. 

നടീൽ യന്തങ്ങൾ,  
സപ് ദപ്യറുകൾ,  കളപറി

ക്ന്തിനുളള യന്ത
ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ  

ഉപദയമാഗിക്ന്തിൽ 
പരിെയസമ്ന്രും 

പരിശീലനം സിദ്ിച്ചവരു
മമായ ചതമാഴിൽദസനയി
ചല അംഗങ്ങൾ യന്തവ

തപ്കൃതനടീലം 
കളനിയന്തണവം 

കൃഷിയിടത്ിൽ പ്മാവർ
ത്ികമമാക്ന്നു.
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ന്ഹക്ടറടിനത് 5 ടൺ കജവന്നല്ത് വടിളന്വടു
ക്ാൻ കർഷകർക്ത് സാധടിക്കുന്നുണ്ത്. 
കഴടിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളായടി കജവന്നല്ത് 
അരടിയാക്ടി ‘‘അശ്വതടി’’ പാലക്ാടൻ കജവ
മട് എന ബ്രാൻഡടിൽ വടിപണനും നടത്തുക
യാണത് വടക്ച്ഞ്രടി കജവ
പാടച്ശഖരും. 60% തവടിടുനടില 
നടിർത്ടിയ  ഒറ്പുഴുക്ത് അരടിക്ത് 
കടിച്ലാഗ്രാമടിനത് 60 രൂപയാണത് 
വടിപണടിവടില. കജവകാർ
ഷടിക ഉതത്പനങ്ങളുന്ട വടിപ
ണനത്ടിനത് അശ്വതടി എന 
ച്പരടിൽ ഒരു ഇച്ക്ാച്ഷാപ്പുും 
സമടിതടിയന്ട ച്നതൃത്വത്ടിൽ 
രൂപീകരടിചേടിട്ടുണ്ത്. ഗ്രാമപഞ്ാ
യത്ടിച്റെയും കൃഷടിവകുപെടി 
ച്റെയും പൂർണ്ണമായ സഹകര
ണച്ത്ാന്ടയാണത്  ഇച്ക്ാ
ച്ഷാപെത് പ്രവർത്ടിക്കുനതത്. 
കർഷകർ ഉതത്പാദടിപെടിക്കുന 
ഉതത്പനങ്ങൾക്ത് മടികചേ വടില 
ലഭടിക്കുനതടിച്നാന്ടാപെും ഉപ
ച്ഭാക്താക്ൾക്ത് വടിഷരഹടിത
മായ സുരക്ടിത ഉതത്പനും 
നൽകുനതടിലും ഇച്ക്ാച്ഷാപെത് 
പ്രതടിജ്ാബദ്ധമാണത്. കജ
വകീടനാശടിനടികളുും വളക്കൂടുക
ളുും ഉതത്പാദടിപെടിച്ചു വടിപണനും 
നടത്തുനതടിനായടി ബച്യാ
ഫാർമസടിയും ഇച്ക്ാച്ഷാപെടി

ച്നാടനുബന്ടിചേത് പ്രവർത്ടിക്കുന്നുണ്ത്. കൃഷടി
ക്ാർക്ത് പരടിസ്ടിതടിസൗഹാർദേ കൃഷടിമുറ 
കന്ളക്കുറടിചേത് വടിജ്ാനും ലഭടിക്കുനതടിനുും 
സുംശയങ്ങൾ പരടിഹരടിക്കുനതടിനുമായടി ഒരു 
വടിളആച്രാഗ്യച്കന്ദും വടക്ച്ഞ്രടി കൃഷടിഭവ
നടിൽ പ്രവർത്ടിക്കുന്നുണ്ത്. വടക്ച്ഞ്രടി
യടിൽ നടക്കുന കജവകൃഷടി പ്രച്യാഗത്ടിലും 
പ്രെരണത്ടി നുമുളള ച്പ്രാത്സാഹനും എന 
നടിലയടിൽ 2015-16 വർഷന്ത് മടികചേ കജവ
കാർഷടിക പഞ്ായത്ായടി വടക്ച്ഞ്രടി 
പഞ്ായത്ടിന്ന തടിരന്ഞ്ഞടുക്കുകയണ്ായടി. 
കജവകൃഷടിയന്ട സുന്രച്ലാകും പുന:സൃഷ്ടി 
ക്ാൻ വടക്ച്ഞ്രടി പഞ്ായത്ടിൽ കർഷക
രുന്ട ച്നതൃത്വത്ടിൽ നടിതാ്പരടിശ്രമും നട
ക്കുകയാണത്. കൃഷടിയടിടങ്ങന്ള വടിഷവടിമുക്തമാ
ക്ാൻ മണ്ണടിന്ന ഊർവ്വരമാക്ാൻ, ഈ 
പരടിശമങ്ങൾക്ത് സാധടിക്ന്ട്.... നാളന്ത് 
ച്ലാകും സുന്രമാകന്ട്. 

ച്ലഖടിക വടക്ച്ഞ്രടി ഗ്രാമപഞ്ായത്ത് 
കൃഷടി ഓഫീസറാണത് 
ച്ഫാൺ - 9446312235

കഴിഞ് 3 വർഷങ്ങളമാ
യി ബജവചനല്ലപ് 
അരിയമാകി അശ്വതി
പമാലകമാടൻ ബജവമട്ട 
എന് ബ്മാൻ�ിൽ 
വിപണനം നടത്തുകയമാ
ണപ് വടകദഞ്രി 
ബജവപമാടദശഖരം. 60% 
തവിടുനിലനിർത്ിയ  
ഒറ്പുഴുകപ് അരികപ് 
കിദലമാഗ്മാമിനപ് 60 
രൂപയമാണപ് വിപണിവില. 
ബജവകമാർഷിക 
ഉതപ്പന്ങ്ങളുചട 
വിപണനത്ിനപ് അശ്വതി 
എന് ദപരിൽ ഒരു 
ഇദകമാദഷമാപ്പും സമിതിയു
ചട ദനതൃത്വത്ിൽ 
രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്പ്. 
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റഡറോ. ഡി. പത്മലറോൽ 

എല്ാ വർഷവും ഏപ്രടിൽ മാസും 22-ാും തീയ
തടിയാണത് ച്ലാക ഭൗമദടിനമായടി ആെരടി

ച്ചുച്പാരുനതത്. ഭൗമദടിനാെരണത്ടിന്റെ 
47-ാും വാർഷടികമാണത് ഇന്ക്ാല്ച്ത്തത്. 
ഭൗമ പരടിസ്ടിതടിന്യപെറ്ടിയും പരടിസ്ടിതടി 
സുരക്ന്യപെറ്ടിയന്മാന്ക് ജനങ്ങൾക്ടിട
യടിൽ അവച്ബാധും വർദ്ധടിപെടിക്കുക, പരടി
സ്ടിതടി സുംരക്ണും ഉറപ്പുവരുത്തുക തുട
ങ്ങടിയ ലക്്യങ്ങൾ കകവരടിക്കുനതടിനാ 
യാണത് ച്ലാകന്മമ്പാടുും ഭൗമദടിനും ആെരടിച്ചു
ച്പാരുനതത്. ച്ഗച്ലാർഡത് ന്നൽസൻ (Gaylord 
Nelson) എന അച്മരടിക്ൻ ന്സനറ്ർ ആണത് 
ഭൗമദടിനാെരണത്ടിനത് തുടക്ും കുറടിചേതത്. തു
ടർനത് ഇതത് ച്ലാക ജനത ഏന്റ്ടുക്കുകയായടി
രുന്നു. 1972-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയന്ട ആഭടിമു
ഖ്യത്ടിൽ ച്സ്റാകത് ച്ഹാമടിൽ ച്െർന 
മാനവ-പരടിസ്ടിതടി സച്മ്മളനച്ത്ാന്ട പരടി
സ്ടിതടി െർചേകൾ രാജ്യാ്രതലത്ടിൽത
ന്ന ഏന്റ ശ്രദ്ധ പടിടടിച്ചുപറ്ാൻ തുടങ്ങടി. 1987 

നമ്മൾ ഭൂമിയ്കായി 
ഭൂമി നമുക്ായ്ക് 

ഏപ്ിൽ 22 : കൊക ഭൗമദിനം
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ൽ 'ഔർ ച്കാമൺ ഫ്യൂചേർ' എന റടിച്പൊർട്ത് 
പുറത്തുവനച്താന്ട ഭൗമപരടിസ്ടിതടി സുംര
ക്ണത്ടിച്നന്റ പ്രാധാന്യും കകവന്നു. 
അച്താടുകൂടടി സുസ്ടിരവടികസനും എന 
ആശയും തന്ന പ്രൊരത്ടിലും പ്രവർത്ടിപ
ഥത്ടിലന്മത്ടി എനതാണത് മന്റ്ാരു വസ്തുത. 
മനുഷ്യൻ അടക്മുളള സകല ജീവജാലങ്ങളു
ന്ടയും ആവാസച്കന്ദമായ ഭൂമടിന്യ സുംര
ക്ടിചേത് കാത്തുസൂക്ടിച്ക്ണ്തടിന്റെ പ്രാധാ
ന്യമാണത് ഭൗമ ദടിനും നന്മ്മ 
ഓർമ്മന്പെടുത്തുനതത്. 

ഈ വർഷന്ത് ഭൗമദടിനും വടിപുലമായ 
പരടിപാടടികച്ളാന്ട ആെരടിക്കുവാനാണത് ച്ലാ
കന്മമ്പാടുമുളള പരടിസ്ടിതടി സുംഘടനകളുും 
സർക്ാർ- സർക്ാരടിതര സ്ാപനങ്ങളുും 
പദ്ധതടിയടിട്ടിരടിക്കുനതത്. 'പാരടിസ്ടിതടിക - 
കാലാവസ് സാക്രത' എനതാണത് ഈ 
വർഷന്ത് ഭൗമദടിന സച്ന്ശും. 
പ്രകൃതടിവടിഭവ ചൂഷണവും അധടികവടിഭവ ഉപ
ച്ഭാഗവും അശാസ്തീയ കൃഷടിരീതടികളുും  നഗര
വടികസനവും വ്യാവസായടികവൽക്രണവ
ന്മാന്ക് സൃഷ്ടിക്കുന മാലടിന്യങ്ങളുന്ട 
കുന്ത്ാഴുക്ത് നന്മ്മ ആപതത്കരമായ നടില
യടിച്ലന്ക്ത്ടിചേടിരടിക്കുന സാഹെര്യത്ടിൽ 
ഇത്വണന്ത് ഭൗമദടിന സച്ന്ശത്ടിനത് 
ഏന്റ പ്രധാന്യമുണ്.ത്  

പടിറന്നുവീണ നാൾ മുതൽ പലവടിധ പ്ര
തടിസന്ടികളടിലൂന്ടയാണത് നമ്മുന്ട ഭൂമടി കട
ന്നുച്പായതത്. ഉരുകുന ചുടൂും  ആവടിയമായടിരു
ന്നു ആദ്യകാലന്ത്കേടിൽ മദ്ധ്യകാലും 
സുഖശീതളടിമച്യറടിയതായടിരുന്നു എന്നുച്വ
ണും കരുതാൻ. കൂന്ട കവവടിദ്ധ്യമാർന ജീ
വസമൂഹത്ടിന്റെ തുടടിപ്പുും പ്രസരടിപ്പുും. മനു
ഷ്യന്ന ന്പറ്റുവളർത്ടിയ ശടിഷ്കാലും 
ഭൂമടിയന്ട കഷ്കാലും തന്നയാണത് എന്നുച്വ
ണും കരുതാൻ. ആധുനടിക ശാസ്ത - സാച്കേ
തടിക പുച്രാഗതടി മനുഷ്യരാശടിക്ത് ഏന്റ പ്ര
ച്യാജനന്പെട്താന്ണകേടിലും ഈ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഭൗമ-പരടിസ്ടിതടിയടിച്ലൽ
പെടിചേ ആഘാതും വളന്ര വലതാണത്. കഴടിഞ്ഞ 
ഒന്നുരണ് ദശാബ്ദങ്ങളായടി ഭൗമാ്രീക്
ത്ടിന്റെ താപനടില ക്മാതീതമായടി ഉയരുക
യാന്ണനാണത് പഠനങ്ങൾ ന്വളടിവാക്കുന
തത്. ഇക്ഴടിഞ്ഞ നൂറുവർഷന്ത് 
താപനടിലയടിൽ 0.74 ഡടിഗ്രടി ന്സൽഷ്യസത് 
ഉയർചേയാണത്  ച്രഖന്പെടുത്ടിയടിരടിക്കുനതത്. 
1995നുും 2010നുും ഇടയടിലളള താപനടിലയന്ട 
വർദ്ധനവടിന്റെ ച്താതത് കണക്ടിന്ലടുത്ാൽ 
2100-ാും ആണ്ത് എത്തുച്മ്പാച്ഴക്കുും ആച്ഗാള

താപനടില 1.4 ഡടിഗ്രടിന്സൽഷ്യസടിനുും 5.8 
ഡടിഗ്രടി ന്സൽഷ്യസടിനുും ഇടയടിലായടി 
ഉയരാൻ സാദ്ധ്യതയന്ണ്നാണത് വടിലയടിരു
ത്ലകൾ. താപനടിലയടിന്ല ഇത്രും ഉയർചേ
മൂലും ധ്രുവപ്രച്ദശങ്ങളടിന്ല മഞ്ഞുരുകലടിന്റെ 
ആക്ും ക്മാതീതമായടി കൂടുകയും സമുദ്ജല
വടിതാനും ഉയരുകയും ന്െയ്യുും. ജലവടിതാനും 
ഒരു മീറ്ർ ഉയർനാൽത്ന്ന ഈ ഭൂമുഖ
ന്ത് 150 ദശലക്ച്ത്ാളും ജനങ്ങന്ള മാറ്ടി
ത്ാമസടിപെടിച്ക്ണ്തായടി വരുും. നമ്മുന്ട 
ലക്ദ്വീപത് ഐലന്റുകളുും കുട്നാടൻ പ്രച്ദശ
ങ്ങളുൾന്പെന്ടയളള താഴ്ന്ന പ്രച്ദശങ്ങളുന്മാന്ക് 
പ്രളയജലത്ടിന്റെ ഭീഷണടിയടിലാകുും. 

ച്കരളത്ടിനത് ഏകച്ദശും 590 കടിച്ലാമീ
റ്ർ കദർഘ്യമുള്ള കടൽത്ീരമുണ്ത്. നമ്മുന്ട 
നടിച്ക്പങ്ങളടിച്ലന്റയും തീരപ്രച്ദശങ്ങളടി
ച്ലാ അതടിനത് സമീപച്മാ ഉളള സ്ലങ്ങളടി
ലാണുളളതത്. െവറ, നീണ്കര തുടങ്ങടിയ പ്ര
ച്ദശങ്ങളടിന്ല ച്ലാഹമണൽ നടിച്ക്പവും 
ന്കാല്ത്ടിനുും കണ്ണൂരടിനുമടിടയടിലായടി വർഷ
കാലത്ത് പ്രത്യക്ന്പെടുന ൊകരയും തുടർ
ന്നുളള മൽസ്യന്ക്ായ്ത്തുും ച്കാവളും, വർക്ല, 
ച്ഫാർട്ത് ന്കാചേടി, ച്കാഴടിച്ക്ാടത്, കാസർച്കാ
ടത് തുടങ്ങടിയ തീരങ്ങളുന്ട വശ്യമച്നാഹാരടിത
യന്മാന്ക് ച്കരളതീരത്ടിന്റെ  സവടിച്ശഷ
തകളാണത്. കാലാവസ്ാ വ്യതടിയാനവും 
തുടർന്നുളള കടലടിന്റെ കലടിയടിളക്വന്മാന്ക് 
നമുക്ത് ഭീഷണടിയാകാന്ത രക്ച്നടാനുളള 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നാച്മന്റ്ടുത്ത് നടപെടിലാ

പിറന്നുവീണ നമാൾ 
മുതൽ പലവിധ പ്തിസ
ന്ധികളിലൂചടയമാണപ് 
നമ്മുചട ഭൂമി കടന്നുദപമാ
യതപ്. ഉരുകുന് ചുടം  
ആവിയുമമായിരുന്നു 
ആേ്യകമാലചത്ങ്ിൽ 
മദ്്യകമാലം സുഖശീതളിമ
ദയറിയതമായിരുന്നു. കൂചട 
ബവവിദ്്യമമാർന് 
ജീവസമൂഹത്ിചന് 
തുടിപ്പും പ്സരിപ്പും. 
മനുഷ്യചന ചപറ്റുവളർ
ത്ിയ ശിഷ്കമാലം 
ഭൂമിയുചട കഷ്കമാലം 
തചന്യമാണപ് എന്നുദവ
ണം കരുതമാൻ. 
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ച്ക്ണ്തായണ്ത്.
കാലാവസ്ാ വ്യതടിയാനവും അശാസ്തീ

യമായ ഇടന്പടലകളുും മൂലും ജീവസന്ാരടി
ണടികളായ നമ്മുന്ട നദടികളുന്ട കാര്യവും 
ഏന്റ കഷ്ത്ടിലായടിട്ടുണ്ത്. നദടികളടിന്ല നീ
ന്രാഴുക്ത് ഗണ്യമായടി കുറയനതായടി കണ
ക്കുകൾ ന്വളടിന്പെടുത്തുന്നു. മഴയടിലണ്ായടി
ന്ക്ാണ്ടിരടിക്കുന മാറ്ങ്ങളുും ഇതടിന്നാരു 
കാരണമായടി ചൂണ്ടിക്ാണടിക്ന്പെടുന്നുണ്ത്. 
1990 നത് മുമ്പത് മദ്ധ്യച്കരളത്ടിൽ പ്രച്ത്യകടിച്ചുും 
ന്പരടിയാറടിന്റെ നീർത്ട പ്രച്ദശങ്ങളടിൽ 
220 ദടിവസും മഴ ലഭടിചേടിരുന്നുന്വനത് കണക്കു
കൾ സൂെടിപെടിക്കുന്നു. എനാലടിനതത് പടടിപടടി
യായടി കുറഞ്ഞത് 190 ദടിവസച്ത്ാളന്മത്ടിന്യ
നാണത് ച്ദശീയ ഭൗമ ശാസ്ത 
പഠനച്കന്ദത്ടിന്ല  ശാസ്തജ്ൻ ച്ഡാ. ശീ
ലാഷടിന്റെ അഭടിപ്രായും. മാത്ച്മാ ഇടയ്കടിന്ട 
ന്പയ്യുന ന്െറുമഴകളുന്ട കുറവത് കനസർഗ്ഗടിക
മായടി നടന്നുവരുന ഭൂഗർഭജലസുംരക്ണ 
പ്രവർത്നന്ത്യും പ്രതടികൂലമായടി ബാധടി
ച്ചുവന്ത്. തുടർചേയായടി ന്പയ്ടിറങ്ങുന വലടിയ 
മഴയടിന്ല ജലും ച്വഗത്ടിൽ കടലടിച്ലന്ക്ാഴു
കടിച്പൊകുും. എനാ ൽ മഴക്ാലന്ത് ന്െറുമ
ഴകളാകന്ട് മണ്ണടിന്റെ അടരുകളടിലൂന്ട കടിനടി

ഞ്ഞടിറങ്ങടി ഭൂഗർഭ ജലച്രോത 
സടിന്ന സമ്പുഷ്മാക്കു കയും 
ന്െയ്യുും. 

അതുച്പാന്ല തന്ന 
അ്രീക്ത്ടിച്ലക്കുളള 
ജലത്ടിന്റെ മടക്ത്ടിന്റെ 
ച്താതടിലും കാര്യമായ മാറ്
ങ്ങൾ ഉണ്ായടിന്ക്ാണ്ടിരടി
ക്കുന്നുവന്ത്. ഒരു പ്രച്ദശ
ന്ത് വൃക്ലതാദടികളുന്ട 
ഏറ്വും ഉയർന ഭാഗും 
മുതൽ ഭൂമടിയന്ട പുറച്്ാടടി
ന്റെ ജലസമ്പുഷ്മായ അട
രുകളുന്ട അടടിഭാഗും വന്ര

യളള പ്രച്ദശന്ത് 
ന്മാത്ത്ടിൽ പറയനതത് ക്ടി
ട്ടിക് ൽച്സാൺ എനാണത്. 
കഴടിഞ്ഞ കുന്റ ദശാബ്ദങ്ങളാ
യടി വലടിയ മാറ്ങ്ങളാണത് ക്ടി
ട്ടിക്ൽച്സാണടിൽ ഉണ്ായടി
ന്ക്ാണ്ടിരടിക്കുനതത്. ഇതടി 

ന്റെ  ഫലമായാണത് അ്രീ
ക്ത്ടിച്ലക്കുളള ജലത്ടിന്റെ മട

ക്ത്ടിൽ മാറ്ങ്ങളുണ്ാകുനതത്. അടുത്
കാലത്ത് ച്കരളത്ടിന്ല ഏറ്വും വലടിയ 

നദടിയായ ന്പരടിയാറടിന്റെ നീർത്ടപ്രച്ദശ
ങ്ങളടിൽ നടത്ടിയ പഠനങ്ങളടിൽ നടിന്നുും മന
സ്ടിലായതത് ന്പരടിയാർ നദീതടത്ടിൽ 
നടിന്നുും ബാഷ്ീകരണത്ടിലൂന്ടയും സസ്യ
ച്സ്വദനുംമുലവും മറ്റുും അ്രീക്ത്ടിച്ല
ന്ക്ത്ടിച്ചേരുന ജലത്ടിന്റെ അളവടിൽ 
കഴടിഞ്ഞ പത്തുന്കാല്ത്ടിനടിന്ട 12% വർദ്ധന
വണ്ായടി എനാണത്. 2001ൽ ഭൂമടിയന്ട ന്താ
ലടിപ്പുറത്തുനടിന്നുും ഇത്രത്ടിൽ 22% ജലന
ഷ്മുണ്ാന്യകേടിൽ 2012ൽ അതത് 34% ആയടി 
മാറടി. അ്രീക്താപും കൂടുനതുും നദീതട
ങ്ങളടിലും പരടിസരപ്രച്ദശങ്ങളടിലന്മാന്ക് 
റബ്ബർ, അച്ക്ഷ്യ, മാഞ്ടിയും, യൂക്ാലടിപ്ത്റ്ത് 
തുടങ്ങടിയ മരങ്ങൾ നട്ടുപടിടടിപെടിക്കുനതുന്മാ
ന്ക് ഭൗച്മാപരടിതലത്ടിന്ല നീർവാർചേയ
ക്ത് കാരണമായടിട്ടുണ്ത്. വടികസടിത രാജ്യ
ങ്ങൾ ക്ടിട്ടിക്ൽച്സാൺ ആധാരമാക്ടിയ 
പഠനങ്ങളടിലൂന്ടയാണത് അവടിടുന്ത് കൃഷടിരീ
തടികളുും വടികസന പ്രവർത്നങ്ങളുന്മാന്ക്  
ക്മീകരടിക്കുനന്തച്നാർക്ണും. കാലാവ
സ്ാമാറ്ങ്ങൾക്കുും പാരടിസ്ടിതടികച്ശാഷ
ണത്ടിനുന്മതടിന്രയളള ച്പാരാട്ങ്ങളടിൽ  
എല്ാ വടിഭാഗും ജനങ്ങളുും സർക്ാർ-സർക്ാ
രടിതരസ്ാപനങ്ങളുന്മാന്ക് അണടിനടിരച്ക്
ണ്തായണ്ത്. കൂടാന്ത ജീവടിതകശലടിയടിലും 
മറ്റു പ്രവർത്നങ്ങളടിലന്മാന്ക് കാതലായ 
മാറ്ങ്ങളുും ച്വണും. പ്ടികത് ട്ാൻസത് ച്പാർട്ത് 
സുംവടിധാനന്ത് ആശ്രയടിചേത്, ച്മാച്ട്ാർവാ
ഹനങ്ങളുന്ട അമടിതഉപച്യാഗും കഴടിവതുും 
കുറയ്കണും. ഇതുവഴടി ച്ഫാസടിൽ ഇന്നങ്ങളു
ന്ട ഉപച്ഭാഗും കുറയകയും അ്രീക്ത്ടി
ച്ലന്ക്ത്തുന ഹരടിതഗൃഹവാതകങ്ങളുന്ട 
അളവത് നടിയന്തണവടിച്ധയമാവകയും 
ന്െയ്യുും. പകൽസമയന്ത് ജീവവായവടിന്റെ 
ലഭ്യത വർദ്ധടിപെടിക്കുകയും ന്െയ്യുന്മനതാണത് 
ഇതടിന്റെ മന്റ്ാരു ഗുണും. 2020ൽ ഭൗമദടിനാെ
രണത്ടിനത് അരനൂറ്ാണ്ത് പടിനടിടുച്മ്പാൾ 
ച്ലാകന്ത് 780 ച്കാടടി ജനങ്ങൾക്ത് ഒരാൾ
ക്ത് ഒരു വൃക്ും എന ലക്്യും സാക്ാതത്ക
രടിക്ാനാണത് എർത്ത് ച്ഡ ഫൗച്ണ്ഷൻ 
എന ച്ലാക പരടിസ്ടിതടി സുംഘടന ലക്്യ
മടിടുനതത്. ആച്ഗാളതാപനും മൂലമുളള പ്രശത് ന
ങ്ങൾ ന്െറുക്കുക എനതാണത് ഇനത് ച്ലാകും 
ച്നരടിടുന ഏറ്വും വലടിയ ന്വല്ലുവടിളടികളടി
ന്ലാനത്. 

ച്ലാകരാജ്യങ്ങൾ ഒട്ടുമടിക്വയും ഇനത് 
സൗച്രാർജും ഉപച്യാഗടിച്ചുന്കാണ്ളള സാ
ച്കേതടികവടിദ്യകൾ വടികസടിപെടിച്ചുന്കാണ്ടിരടി
ക്കുന്നു. വീടുകളടിലും സത് കൂളുകളടിച്ലക്കുന്മാ

2020ൽ ഭൗമേിനമാെരണ
ത്ിനപ് അരനൂറ്മാണ്പ് 
പിന്ിടുദമ്മാൾ 
ദലമാകചത് 780 ദകമാടി 
ജനങ്ങൾകപ് ഒരമാൾകപ് 
ഒരു വൃക്ം എന് ലക്്യം 
സമാക്മാതപ്കരികമാനമാ
ണപ് എർത്പ് ദ� 
ഫൗദണ്ഷൻ എന് 
ദലമാക പരിസ്ിതി 
സംഘടന ലക്്യമിടുന്
തപ്. ആദഗമാളതമാപനം 
മൂലമുളള പ്ശപ് നങ്ങൾ 
ചെറുക്ക എന്തമാണപ് 
ഇന്പ് ദലമാകം ദനരിടുന് 
ഏറ്വം വലിയ ചവല്ലുവിളി
കളിചലമാന്പ്. 
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ന്ക്യളള കവദയുതടി ഇനത് സൗച്രാർജ 
പദ്ധതടികളടിലൂന്ട കന്ണ്ത്തുനതടിനുളള പ്ര
വർത്നങ്ങൾ ശക്തടിന്പെട്ടുന്കാണ്ടിരടിക്കുന്നു. 
ഈ കദവത്ടിന്റെ സ്വ്ും നാട്ടിലമുണ്ത് 
അത്രത്ടിലളള നന്ല്ാരു മാതൃക. ന്നടുമ്പാ
ച്ശേരടി അ്ാരാഷ്ട്ര വടിമാനത്ാവളും ഊർ
ജാവശ്യങ്ങൾക്ായടി ആശ്രയടിക്കുനതത് 
സൗച്രാർജന്ത്യാണത് എനത് അഭടിമാന
ച്ത്ാന്ട പറയാനാകുും. താപകവദയുതനടില
യങ്ങൾക്കുും അണുകവദയുതനടിലയങ്ങൾക്കു
മുളള ഒരു മറുപടടിയായടി സൗച്രാർജ 
കവദയുതടി സുംരുംഭങ്ങൾ മാറുന ഒരു കാലും 
വടിദൂരമല്. 

വടികസനും ച്വന്ണ്നതല്, വടികസനും 
പരടിസ്ടിതടിന്യയും കാലാവസ്ാമാറ്ങ്ങന്ള
യും കൂടടി കണക്ടിന്ലടുത്തുന്കാണ്ളളതാക
ണും എനതാകണും നമ്മുന്ട മുദ്ാവാക്യും. 
കഴടിഞ്ഞ തലമുറയടിൽ നടിന്നുും കടുംന്കാണ്ത് 
നമ്മുന്ട കകകളടിന്ലത്ടിച്ചേർന ഈ പുണ്യ
ഭൂമടിന്യ പുഷ്ടിന്പെടുത്ടി, സമ്പൽസമൃദ്ധടിച്യാ
ന്ട വരുുംതലമുറയ്കത് കകമാച്റണ് ബാദ്ധ്യത 
നമുക്കുണ്ത്. അതുന്കാണ്തന്ന മാനവരാശടി
യന്ട പ്രവർത്നങ്ങന്ളല്ാും പ്രപഞ്താള
ത്ടിനനുസൃതമായടി ക്മീകരടിചേത് ച്വണും 
നമ്മുന്ട വടികസന സ്വപ്നങ്ങന്ളല്ാും യാഥാർ
ത്്യമാച്ക്ണ്തത്.  

 (ച്ലഖകൻ തടിരുവന്പു
രും ച്ദശീയ ഭൗമശാസ്തപ
ഠന ച്കന്ദത്ടിൽ പ്രകൃതടി
വടിഭവ - പരടിസ്ടിതടി 
വടിഭാഗും ച്മധാവടിയാണത്.)

14 ജില്കളിലം
ജെഫ്ക് ടകട്ിെസമുച്ചയം ഉയരുന്നു

സർക്ാരടിന്റെ ഒനാും വാർഷടിക
ച്ത്ാടനുബന്ടിചേത് ഭൂരഹടിത-ഭവന 
രഹടിതർക്ത് കലഫത് മടിഷന്റെ ആഭടിമു
ഖ്യത്ടിൽ 14 ജടില്കളടിലും ന്കട്ടിടസമു
ചേയങ്ങൾ ഉയരുന്നു. ഇതടിന്റെ നടിർ
മ്മാണ പ്രവൃത്ടി ജടില്കളടിൽ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുത് സ്ലങ്ങളടിൽ ഉടൻ 
ആരുംഭടിക്കുും. ആദ്യവർഷും ഒരു ലക്ും 
കുടുുംബങ്ങന്ള പുനരധടിവസടിപെടിക്കുും. 
ഈ ആവശ്യത്ടിനത് കന്ണ്ത്ടിയ 
സ്ലങ്ങളടിന്ല ജല, കവദയുതടി, 
ച്റാഡത് ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്ടി കളക്ടർ
മാച്രാടത് റടിച്പൊർട്ത് നൽകാൻ മുഖ്യമ
ന്തടി പടിണറായടി വടിജയന്റെ അധ്യക്
തയടിൽ ച്െർന കലഫത് മടിഷന്റെ 
അവച്ലാകന ച്യാഗും തീരുമാനടിച്ചു.

സർക്ാർ ഉടമസ്തയടിലളള 
ഭൂമടിയാണത് ആദ്യഘട്ത്ടിൽ പരടിഗ
ണടിക്കുക. ഭൂമടി ലഭ്യതയ്കനുസരടിചോയടി
രടിക്കുും ഓച്രാ ജടില്യടിലും ന്കട്ടിടസമു
ചേയത്ടിന്ല ഭവനങ്ങളുന്ട എണ്ണും 
തീരുമാനടിക്കുക. എട്ടു ച്ലേശഘടകങ്ങൾ 
അടടിസ്ാനന്പെടുത്ടി ഗുണച്ഭാക്താക് 

ളുന്ട മുൻഗണന തീരുമാനടിക്കുും. ആദ്യ
ഘട്ത്ടിൽ 14 സ്ലങ്ങളടിൽ ആരുംഭടി
ക്കുന പദ്ധതടി കൂടുതൽ സ്ലങ്ങൾ 
കന്ണ്ത്ടി ഘട്ുംഘട്മായടി വ്യാപടിപെടി
ക്കുും. 

ച്താട്ും, തീരച്ദശ ച്മഖലകളടിൽ 
പദ്ധതടി ഏച്കാപടിപെടിക്ാൻ ന്താഴടിൽ, 
ഫടിഷറീസത് വകുപ്പുകന്ള ചുമതലന്പെടു 
ത്ടി. നടിലവടിൽ ഏന്തകേടിലും പദ്ധതടി
യടിൽ ന്കട്ടിടനടിർമ്മാണും ആരുംഭടിചേത് 
പൂർത്ടിയാക്ാൻ സാധടിക്ാത് വീടു
കളുന്ട സാച്കേതടിക പരടിച്ശാധന നട
ത്ാനായടി എഞ്ടിനീയറടിുംഗത് ച്കാച്ള
ജുകളുന്ട സഹായും ച്തടാനുും ച്യാഗും 
തീരുമാനടിച്ചു. ഈ സാച്കേതടിക വടില
യടിരുത്ലടിന്റെ അടടിസ്ാനത്ടിൽ 
ഭവനങ്ങൾ പൂർത്ടിയാക്ാനുളള ധന
സഹായും ലഭ്യമാക്കുും.

ഭൂരഹടിത-ഭവനരഹടിതർക്ത് പാർ
പെടിടങ്ങൾ നടിർമ്മടിചേത് പുനരധടിവാസും 
ഉറപ്പുവരുച്ത്ണ്തത് ച്കരള സമൂഹ
ത്ടിന്റെ ന്പാതു ഉത്രവാദടിത്മാ
ന്ണന്നുും ഇതടിനത് വ്യക്തടികളുന്ടയും 

സുംഘടനകളുന്ടയും സഹകരണും ഉറ
പൊക്ാനുളള നടപടടികൾ എടുക്ണ
ന്മന്നുും മുഖ്യമന്തടി പറഞ്ഞു. അനുച്യാ
ജ്യമായ സ്ലും ലഭ്യമാക്ാനുും 
ന്കട്ടിടസമുചേയങ്ങൾ നടിർമ്മടിക്കുവാ
നുും നടിർമ്മാണും മുടങ്ങടിച്പൊയ 
വീടുകൾ പൂർത്ടിയാക്ാനുമുളള പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ ഏന്റ്ടുക്ാനുും ഈ ആവ
ശ്യങ്ങൾക്ത് സുംഭാവന നൽകാനുും 
വ്യക്തടികളുും സ്ാപനങ്ങളുും മുച്നാട്ടു 
വരണന്മനത് ച്യാഗും അഭ്യർത്ടിച്ചു.

തച്ദേശസ്വയുംഭരണ മന്തടി 
ച്ഡാ.ന്ക.ടടി.ജലീൽ, ധനകാര്യമന്തടി 
ച്ഡാ. റ്ടി.എും.ച്താമസത് ഐസകത്, 
സാുംസത് കാരടിക മന്തടി എ.ന്ക. 
ബാലൻ, ആച്രാഗ്യ മന്തടി ന്ക.ന്ക. 
കശലജ ടീചേർ, ജലവടിഭവ മന്തടി 
മാതയു ടടി ച്താമസത്, െീഫത് ന്സക്ട്റടി 
നളടിനടി ന്നച്റ്ാ, തച്ദേശസ്വയുംഭരണ  
വകുപെത് പ്രടിൻസടിപെൽ ന്സക്ട്റടി 
ടടി.ന്ക. ച്ജാസത് തുടങ്ങടിയവർ പന്കേടു
ത്തു.
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റേേി റതറോമസട്

‘‘നാന്മാനച്ല്  നമ്മന്ളാനച്ല്
നമുക്കുടച്യാനുും ഈ മണ്ണടിനുടച്യാനുും

നമ്മളച്ല്... നമ്മളച്ല്...  ’’
ഇത്രത്ടിന്ലാരു സാമൂഹടികാവസ് 

കകവരടിക്കുനതടിനുച്വണ്ടി പ്രയതത് നടിചേ 
വരടിൽ പ്രധാനടിയാണത് ഭരണഘടനാശടില്പടി 
ച്ഡാ.ബടി.ആർ.അുംച്ബദത്കർ. അച്ദേഹത്ടി
ന്റെ 126-ാും ജയ്ടിയാണത് 2017-ൽ. 1891 
ഏപ്രടിൽ 14-നത് ബ്രടിട്ീഷടി്്യയടിന്ല മഹാരാ
ഷ്ട്രാ എന സുംസ്ാനത്ത് അുംബവാഡടി 
എന സ്ലത്ത് പട്ാളത്ടിൽ സുച്ബദാറാ
യടിരുന രാുംജടി സകത്പാലടിന്റെയും ഭീമാഭായടി
യന്ടയും പതടിനാലാമന്ത് കുട്ടിയായടിട്ാണത് 
അുംച്ബദത്ക്ർ ജനടിചേതത്. ഭീമറാവ എനാണത് 
കുഞ്ഞടിനത് ച്പരടിട്തത്. മഹാരാഷ്ട്രയടിന്ല രീതടി
പ്രകാരും ഗ്രാമത്ടിന്റെ ച്പരത് കൂന്ടച്െർത്ത് 
ഭീമറാവ അുംബവാച്ഡക്ർ എന 
ച്പരടിലാണത് സത് കൂളടിൽ ച്െർത്തത്. ഭീമടിന്ന 
ഇഷ്മായടിരുന ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ തന്റെ കു

അംകേദ്ക്കർ
ജരീവിച്ചത്ക്,
ദർശിച്ചത്ക്

ഏപ്രിൽ 14 റഡറോ.േി.ആർ. അംറേദട്കർ ജയന്തി
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ടുുംബച്പെരായ അുംച്ബദത്കർ എന്നു ച്െർത്തു. 
അങ്ങന്നയാണത് ഭീമറാവ അുംച്ബദത്ക്ർ 
എന ച്പരടിൽ പ്രശസ്തനായതത്. ദരടിദ്ബാല
നായടിരുന ഭീും ച്ഡാക്ടർ അുംച്ബദത്ക്റായടി 
മാറടിയതടിനു പടിനടിൽ ദുരടിതപൂർണ്ണവും സുംഭ
വബഹുലവമായ ഒരു സമരജീവടിതത്ടിന്റെ 
കഥയാണുളളതത്. 

മഹർ ജാതടിയടിലായടിരുന്നു അുംച്ബദത്ക്
റുന്ട ജനനും. മഹർ അയടിത് ജാതടിയും. ച്പ
ഷ്വാമാരുന്ട ഭരണകാലും മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര
ത്ടിന്ല സവർണ്ണ ഹടിന്ദുക്ൾ പുലർത്ടി 
ച്പൊനടിരുന അയടിത്മുറകൾ കഠടിനങ്ങളാ
യടിരുന്നു. ശവദാഹത്ടിനു വടിറന്കത്ടിക്കുക, 
കന്നുകാലടികന്ള കുഴടിച്ചുമൂടുക, തുകൽപെണടി 
ന്െയ്യുക തുടങ്ങടിയവന്യാന്ക്യായടിരുന്നു 
അയടിത്ജാതടിക്ാർക്നുവദനീയമായ 
ച്ജാലടികൾ. ഗ്രാമത്ടിനു പുറത്ായടിരുന്നു 
ഇവരുന്ട വാസസ്ലും. ന്പാതുവഴടികളടിൽ
ക്കൂടടി സഞ്രടിക്കുച്മ്പാൾ അരയ്ക്കുപടിനടിൽ നടി
ലത്തുമുട്ടുന വടിധത്ടിൽ ചൂല ന്കട്ടിത്തൂക്ാ
നുും, വഴടിയടിൽ തുപെടി 
അശുദ്ധമാക്ാതടിരടിക്ാൻ കഴുത്ടിൽ കലും 
ന്കട്ടിത്തൂക്കുവാനുും വടിധടിക്ന്പെട്വരായടിരു
ന്നു മഹർ ജാതടിക്ാർ. സാമൂഹ്യജീവടിത
ത്ടിൽ മനുഷ്യന്നന പരടിഗണന ലഭ്യമായടി
രുനടിന്ല്കേടിലും അയടിത്ക്ാരന്റെ 
കായബലന്ത് ചൂഷണും ന്െയ്ാൻ ആരുും 
മറനടില്. ശടിവജടിയന്ട ഭരണകാലത്തുതന്ന 
മഹറുകൾ മഹാരാഷ്ട്രാ കസന്യത്ടിൽ നടിർ
ണ്ണായകസ്ാനും വഹടിചേടിരുന്നു. പടിനീടുവ
ന ബ്രടിട്ീഷുകാരുും ആ പാരമ്പര്യും കകന്വ
ടടിഞ്ഞടില്. അങ്ങന്നയാണത് അുംച്ബദത്കറുന്ട 
പടിതാവത് രാുംജടി സകത്പാൽ സർക്ാർ കസ
ന്യത്ടിന്ല ശടിപായടിയായതത്. 

അുംച്ബദത്ക്റുന്ട കുട്ടിക്ാലവും നടിന്്യ
മായ ജാതീയപീഡനങ്ങളുന്ട കഥകൾ 
ന്കാണ് സമൃദ്ധമാണത്. സത് കൂളടിന്ല എല്ാവ
രുും കുടടിക്കുവാനുപച്യാഗടിക്കുന മൺപാത്
ത്ടിൽ നടിന്നുും ന്വളളും പകർന്നുകുടടിചേതടിനത് 
സവർണ്ണ അദ്ധ്യാപകരുും കുട്ടികളുും കൂടടി 
ഭീമടിന്ന തല്ടിചേതചേടിട്ടുണ്ത്.

തനടിക്കുും തന്റെ സമൂഹത്ടിനുന്മതടിരായ
ളള ഈ അവഗണന അുംച്ബദത്കറുന്ട മന
സ്ടിൽ പ്രതടിച്ഷധത്ടിന്റെ അഗ്ടിജ്വാലകന്ള 
മുളപെടിച്ചു. ഞങ്ങളുും മനുഷ്യരാണത്, മനുഷ്യന്ര 
മനുഷ്യരായടിട്ുംഗീകരടിക്ാൻ സ്വ്ും 
ജീവടിതും തന്ന ബലടി ന്കാടുത്തുും ഞാൻ 
ച്പാരാടുും എനാ  ബാലൻ അന്നുതന്ന മന
സ്ടിൽ കുറടിചേടിട്ടു. ജാതടിവ്യവസ്യത് ന്ക്തടി

രായ ച്പാരാട്ത്ടിന്ല മൂർചേയളള ആയധും 
അറടിവാന്ണന്നുും അുംച്ബദത്കർ മനസ്ടിലാ
ക്ടി. 

എല്ാ പീഡനങ്ങളുും സഹടിച്ചുന്കാണ്ത് 
വീട്ടിന്ല പരടിമടിതമായ സൗകര്യത്ടിൽ 
എല്ാവരുമുറങ്ങുച്മ്പാൾ ഉണർനടിരുനത് 
പഠടിചേത് ഉനതമായ നടിലയടിൽ അുംച്ബദത്കർ 
ന്മട്ടിക്കുച്ലഷൻ പാസ്ായടി. ബാലവടിവാഹും 
നടിലനടിനടിരുന മഹാരാഷ്ട്രത്ടിൽ ആയടിന്ട
ത്ന്ന അുംച്ബദത്കർ വടിവാഹടിതനുമായടി. 
അമ്പലങ്ങളടിലും ആഡടിച്റ്ാറടിയങ്ങളടിലും പ്ര
ച്വശനമടില്ാത്തടിനാൽ ച്ബാുംച്ബയടിന്ല 
കബക്കുളാ മാർക്റ്ടിന്ല മീൻെ്യടിൽ വചേത് 

വധുവടിന്റെ കഴുത്ടിൽ വരണമാല്യും ൊർ
ച്ത്ണ്ടി വന ആ ഹതഭാഗ്യനാണത് പടിൽ
ക്ാലത്ത് ഇ്്യയന്ട പ്രഥമനടിയമമന്തടിയും 
സ്വതന്തഭാരതത്ടിന്റെ ഭരണഘടനാ ശടില്പടി
യന്മാന്ക്യായടിത്ീർനന്തച്നാർക്കു
ച്മ്പാൾ അത്ഭുതും ച്താന്നുന്നുച്ണ്ാ.?

അച്ഛൻ പട്ാളത്ടിൽ നടിന്നുും ന്പൻഷൻ
പറ്ടി പടിരടിഞ്ഞതടിനാൽ തുച്ഛമായ ന്പൻഷൻ 
തുകയായടിരുന്നു ആ വലടിയ കുടുുംബത്ടിന്റെ 
ഏക ആശ്രയും. എകേടിലും ബച്റാഡാ രാജാ
വടിന്റെ സത് ച്കാളർഷടിച്പൊന്ട 1912-ൽ അും
ച്ബദത്കർ ബടി.എ പരീക് പാസ്ായടി. തുടർ
നത് പഠടിക്കുവാനാഗ്രഹമുണ്ായടിരുനടിട്ടുും 

അമ്ലങ്ങളിലം ആ�ി
ദറ്മാറിയങ്ങളിലം പ്ദവശ
നമില്ലമാത്തിനമാൽ 
ദബമാംദബയിചല 
ബബക്ളമാ മമാർകറ്ിചല 
മീൻെന്തയിൽ വച്ചപ് 
വധുവിചന് കഴുത്ിൽ 
വരണമമാല്യം െമാർദത്
ണ്ി വന് ആ ഹതഭമാഗ്യ
നമാണപ് പിൽകമാലത്പ് 
ഇന്ത്യയുചട പ്ഥമനിയമമ

ന്തിയും സ്വതന്തഭമാരത
ത്ിചന് ഭരണഘടനമാ 
ശില്പിയുചമമാചകയമായി
ത്ീർന്ചതദന്മാർക്
ദമ്മാൾ അത്ഭുതം 
ദതമാന്നുന്നുദണ്മാ.?
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വീട്ടിന്ല നടിത്യദാരടിദ്ത്യും അുംച്ബദത്കന്റ ഒരു 
ച്ജാലടി സ്വീകരടിക്ാൻ ച്പ്രരടിപെടിച്ചു. ബടിരുദ
ധാരടികന്ള ച്തടടിപെടിടടിച്ചു ച്ജാലടിന്കാടുത്ടിരു
ന അക്ാലത്ത് പന്ക് എല്ാ വാതടിലകളുും 
ഈ അയടിത്ക്ാരനു മുനടിൽ ന്കാട്ടിയടയ്ക
ന്പെട്ടു. ഒടുവടിൽ മറ്റു നടിവൃത്ടിയടില്ാന്ത അും
ച്ബദത്കർ പട്ാളത്ടിൽ ലഫ്റ്റനറൊയടി 
ച്െർന്നു. പുത്ൻ തുടർനത് പഠടിക്ണന്മനാഗ്ര
ഹടിചേ  പടിതാവത് ഈ ദുച്ര്യാഗത്ടിൽ ദു:ഖടിത
നായടിരുന്നു. അധടികും താമസടിയാന്ത 
അച്ദേഹും മരടിച്ചു. ആ മരണും അുംച്ബദത്കന്റ 
ഉലച്ചു. തന്റെ പടിതാവടിന്റെ ആഗ്രഹും നടിറച്വ
റ്ാൻ കഠടിനപരടിശ്രമും ന്െയ്ാൻ ദൃഢനടിശ്
യും ന്െയ് അുംച്ബദത്കർ വീണ്ും ബച്റാഡാ 
രാജാവടിന്റെ സത് ച്കാളർഷടിച്പൊന്ട അച്മരടി
ക്യടിന്ല ന്കാളുംബടിയ സർവ്വകലാശാല
യടിൽ ഉപരടിപഠനത്ടിനു ച്െർന്നു. 1915 ൽ 
എും.എ ബടിരുദും ച്നടടി. 1916 ൽ ന്കാളുംബടിയ 
സർവ്വകലാശാല അച്ദേഹത്ടിനത് ച്ഡാക്ടർ 
ബടിരുദും നൽകടി. അച്ത വർഷും തന്ന ലണ്
നടിന്ല ച്ഗ്രയത് സത് ഇൻ ബാറടിൽ നടിയമപഠന
ത്ടിനുും, ലണ്ൻ സത് കൂൾ ഓഫത് ഇക്ച്ണാമടി
കത് സടിൽ സാമ്പത്ടിക ശാസ്തപഠനത്ടിനുും 
ച്െർന്നു. എനാൽ അധടികും താമസടിയാന്ത 
സത് ച്കാളർഷടിപെടിന്റെ കാലാവധടി തീർനതുമൂ
ലും ഇ്്യച്ലക്കു മടങ്ങടിയ അുംച്ബദത്കർ 
ബച്റാഡാ രാജാവടിന്റെ മടിലടിട്റടി ന്സക്ട്റടി 
എന ഉച്ദ്യാഗും സ്വീകരടിച്ചു. ജാതടി ഹടിന്ദുക്ളു
ന്ട പീഡനും ആ ച്ജാലടിയടിലും തുടരാൻ 
അച്ദേഹന്ത് അനുവദടിചേടില്. ഒടുങ്ങാത് വടി

ജ്ാനതൃഷ്ണയമായത് വീണ്ും ലണ്നടിച്ലയ്ക്കു 
വണ്ടി കയറടിയ അുംച്ബദത്കർ 
ദുരടിതങ്ങൾക്ടിടടിയടിലും പഠനും പൂർത്ടി 
യാക്ടി, ഒരു ബാരടിസ്ററായടി ഇ്്യയടിൽ മട
ങ്ങടിന്യത്ടി.

രാജാ റാുംച്മാഹൻ റായടി, മഹാച്ദവ ച്ഗാ
വന്റാനന്ഡ, സ്വാമടി ദയാനന് സരസ്വതടി 
തുടങ്ങടിയ മഹാരഥന്ാന്രാന്ക് ജാതടിയത
യത് ന്ക്തടിരായ പരടിഷത് ക്രണപ്രവർത്നങ്ങ
ളുമായടി രുംഗന്ത്ത്ടിയ സമയമായടിരുന്നു 
അതത്. പന്ക്, ഈ പ്രവർത്നങ്ങന്ളാന്നുും 
പരടിപൂർണ്ണമന്ല്ന െടി് അുംച്ബദത്കന്റ 
അലട്ടി. ക്ച്മണ, സ്വ്ും നടിലയടിൽ അയടി
ത്ജാതടിക്ാന്ര സുംഘടടിപെടിക്കുനതടിനുും, 
ജാതീയ അസമത്വങ്ങൾന്ക്തടിന്ര സമരും 
സുംഘടടിപെടിക്കുനതടിലും അുംച്ബദത്കർ വ്യാ
പൃതനായടി. ന്പാതുകടിണറുകളടിൽ നടിനത് 
ന്വളളും ച്കാരുക, ച്ക്ത്ങ്ങളടിൽ 
പ്രച്വശടിക്കുക തുടങ്ങടിയ ധീരവും നടിച്ഷധാ
ത്മകവമായ നടിരവധടി സമരങ്ങൾക്ത് 
ച്നതൃത്വും നൽകടി. 1927 ഡടിസുംബർ 25 ആ 
സമരശുംഖലയടിന്ല ഏറ്വും അവടിസ്മരണീയ
മായ ദടിനമാണത്. കാലങ്ങളായടി നടിലനടിൽക്കു
ന അയടിത്ാെരണന്ത് ഉദാത്ീകരടിക്കു
ന ‘മനുസ്മൃതടി’ എന ഗ്രന്ഥന്ത് ആയടിരങ്ങൾ 
സാക്ടിനടിലത് ന്ക്, അഗ്ടിയടിച്ലക്ത് വലടിന്ചേ
റടിഞ്ഞുന്കാണ്ത് അധ:സ്ടിതന്റെ ഇച്ഛാശക്തടി
ന്യയും സമരാച്വശന്ത്യും ആളടിക്ത്ടിചേ 
നടപടടിയായടിരുന്നു അതത്. സ്വ്ും ച്താളടിന്ല 
നുകങ്ങന്ളടുത്തുമാറ്ാനുും, നടിവർന്നുനടിൽക്ാ
നുും അവന്ര അുംച്ബദത്കർ പഠടിപെടിച്ചു. ആദ്യും 
അയടിത്ക്ാരനായും പടിന്ന അയടിത്ജാ
തടിക്ാരുന്ട സമുദ്ധാരകനായും, സവർണ്ണഹടി
ന്ദുക്ളുന്ട ഉറക്ുംന്കടുത്ടിയ അുംച്ബദത്കർ 
കഠടിനമായ പീഡനങ്ങളുന്ട അഗ്ടിനടുവടിലാ
ണത് വളർനതത്. എകേടിലും, അനുഭവങ്ങളുന്ട 
ആഴവും ആദർശത്ടിന്റെ കരുത്തുും അച്ദേഹ
ന്ത് ന്തല്ലുും അധീരനാക്ടിയടില്. നഷ്ന്പെടാ
ന്നാന്നുമടില്ാത് ന്വട്ടിപെടിടടിക്ാൻ പലതുമു
ളള ഒരു ജനതയന്ട സ്വാതന്ത്യത്ടിച്ലക്കുളള 
സമരമാർഗ്ഗമായടിരുന്നു ആ ജീവടിതും. സ്വ്ും 
നാട്ടിൽ പ്രവാസടികളാച്കണ്ടിവന അധ:
സ്ടിതന്റെ ആത്യ്ടികമായ ച്മാെനമായടിരു
ന്നു ആ മനുഷ്യമനീഷടിയന്ട ജീവടിതലക്്യും. 

 ‘മൂകനായകത്’ എന വാരടിക 
അച്ദേഹും അദ്ധ്യാപകനായടിരടിക്കുച്മ്പാൾ പ്ര
സടിദ്ധീകരടിച്ചു. 1936-ൽ പ്രസടിദ്ധീകരടിചേ 
‘ജാതടിയന്ട ഉന്മൂലനും’ എന കൃതടി പ്രശസ്തമാ
ണത്. സാമ്പത്ടിക ശാസ്തജ്നായ അുംച്ബ

1947 ൽ ഭമാരതം സ്വത
ന്തമമായദപ്മാൾ അംദബ

േപ്കചറ ഒഴിച്ചുനിർത്ി 
ഒരു ഭരണകൂടചത്ക്റി

ച്ചപ് െിന്തികമാനമാവമമായിരു
ന്ില്ല. അങ്ങചന ചനഹ്രു
വിചന് ദനതൃത്വത്ിലളള 

ആേ്യമന്തിസഭയിൽ 
നിയമമന്തിയമായി 

അംദബേപ്കചറ ആേരിച്ചു. 
നിയമജ്ഞനും, രമാഷ്ട്രത

ന്തജ്ഞനും, 
ബുദ്ിജീവിയുമമായ 

അംദബേപ്കർ പിന്ീടപ് 
പ്ഗത്ഭന്മാർ മമാത്രമടങ്ങു
ന് സ്വതന്തഭമാരത്ിചല 

ഭരണഘടനമാ നിർമ്മാണ
കമ്ിറ്ിയുചട ചെയർമമാ

നമായി അവദരമാധികചപ്
ട്ടദപ്മാൾ അംദബേപ്കർക് 
കിട്ടിയ അംഗീകമാരത്ില
പരി അതു സ്വതന്തഭമാര
ത്ിചന് സൗഭമാഗ്യമമായി 

മമാറുകയമായിരുന്നു.
ഏറ്വം വിഷമം പിടിച്ച 

ആ ദജമാലി അനമായമാസ
മമായി അദദേഹം ചെയ്തു

തീർത്തു.
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ദത്കറുന്ട ഇടന്പടലടിന്റെ ഫലമായടിരുന്നു 1935 
ഏപ്രടിൽ ഒനടിനത് നടിലവടിൽ വന റടിസർവത് 
ബാകേത് ഓഫത് ഇ്്യ. ശ്രീബുദ്ധന്റെയും മാർ
കത് സടിന്റെയന്മല്ാും ആശയങ്ങന്ള അവശജ
നവടിച്മാെനത്ടിനായടി പ്രച്യാജനന്പെടു ത്
ണന്മന നടിലപാടായടിരുന്നു അച്ദേഹത്ടിനത്. 

1947 ൽ ഭാരതും സ്വതന്തമായച്പൊൾ അും
ച്ബദത്കന്റ ഒഴടിച്ചുനടിർത്ടി ഒരു ഭരണകൂട
ന്ത്ക്കുറടിചേത് െടി്ടിക്ാനാവമായടിരുനടില്. 
അങ്ങന്ന ന്നഹ്രുവടിന്റെ ച്നതൃത്വത്ടിലളള 
ആദ്യമന്തടിസഭയടിൽ നടിയമമന്തടിയായടി അും
ച്ബദത്കന്റ ആദരടിച്ചു. നടിയമജ്നുും, രാഷ്ട്ര
തന്തജ്നുും, ബുദ്ധടിജീവടിയമായ അുംച്ബ
ദത്കർ പടിനീടത് പ്രഗത്ഭന്ാർ 
മാത്മടങ്ങുന സ്വതന്തഭാരത്ടിന്ല ഭര
ണഘടനാ നടിർമ്മാണക്മ്മടിറ്ടിയന്ട ന്െ
യർമാനായടി അവച്രാധടിക്ന്പെട്ച്പൊൾ 
അുംച്ബദത്കർക്കു കടിട്ടിയ അുംഗീകാര
ത്ടിലപരടി അതു സ്വതന്തഭാരത്ടിന്റെ 
സൗഭാഗ്യമായടി മാറുകയായടിരുന്നു.
ഏറ്വും വടിഷമും പടിടടിചേ ആ ച്ജാലടി 
അനായാസമായടി അച്ദേഹും ന്െയ്തുതീർ
ത്തു. ഭരണഘടനന്യക്കുറടിച്ചുളള െർചേ
യടിൽ പന്കേടുത്തുന്കാണ്ത് അച്ദേഹും 
നൽകടിയ വടിശദീകരണങ്ങൾ ഇ്്യയടി
ന്ല തലമുതടിർന രാഷ്ട്രീയാൊര്യന്ാച്ര
ച്പൊലും അദത്ഭുതും ന്കാളളടിക്കുനതായടി
രുന്നു. ഭാരതന്ത് സമഗ്രമായടി 
ദർശടിക്ാനുളള അുംച്ബദത്കറുന്ട 
കഴടിവടിന്ന എല്ാവരുും പുകഴ്തടി.

പന്ക് ദുരടിസമ്പൂർണ്ണമായ അരശതാ
ബ്ദക്ാലന്ത് ജീവടിതും ആ ശരീരത്ടി
ച്ലൽപെടിചേ ആഘാതങ്ങൾ െടില്റയായടി
രുനടില്. സ്വ്ും ച്രാഗങ്ങച്ളാടു 
ന്പാരുതടിനടിൽക്ാൻ പടിനീടായടില്. 
ഒടുവടിൽ 1956 ഡടിസുംബർ ആറടിനത് ആ 
സൂര്യനസ്തമടിച്ചു. മരടിക്കുനതടിനുമുമ്പായടി 
വടിച്ദശസർവ്വകലാശാലകൾ അച്ദേഹ
ത്ടിനത് ബടിരുദങ്ങൾ വാരടിച്ക്ാരടിനൽകടി. 
അധ:സ്ടിതന്നനല്, വടിച്ദശടികളുന്ട ആദരടി
വടിനു പാത്മായ മന്റ്ാരടി്്യക്ാരൻ ഇന്ല്
ന്നുതന്ന പറയാും. അ്്യനാളുകളടിലും വർ
ഗ്ഗീയതച്യാടുളള തന്റെ പക 
ന്കട്ടങ്ങടിയടിരുനടില്. അതുന്കാണ്ാണച്ല്ാ 
ഒടുവടിൽ ലക്ക്ണക്ടിനുവരുന തന്റെ 
അനുയായടികന്ളയും കൂട്ടി അച്ദേഹും 
കരുണയും സമത്വവും പ്രദാനും ന്െയ്യുന ബു
ദ്ധമതത്ടിച്ലയ്കത് കൂടുമാറടിയതത്. വമ്പടിചേ ഒരു 
പുസ്തകച്ശഖരണത്ടിനുടമയായടിരുന അും

ച്ബദത്കർ അറടിവാണത് ഏറ്വും വലടിയ 
ആയധും എന്നു വടിശ്വസടിചേടിരുന ആളാണത്. 
അുംച്ബദത്കർ മരടിന്ചേകേടിലും ആ െടി് അന
ശ്വരമാണത്. 

അുംച്ബദത്കറുന്ട ജീവടിതത്ടിച്ലക്കുളള 
ഒന്രത്ടിച്നാട്ും മാത്ച്മ ആകുന്നുളളു ഇതത്. 
ആ െടി്ച്യയും ദർശനങ്ങന്ളയും കുറടിച്ചു 
സമഗ്രമായടി പ്രതടിപാദടിക്കുവാൻ പുസ്തകങ്ങൾ 
തന്ന എഴുച്തണ്ടിവരുും. നാമടിന്നു ച്നരടിടുന 
എല്ാ ന്വല്ലുവടിളടികളുന്ടയും അടടിസ്ാനകാര
ണങ്ങൾ സ്വ്ും കൃതടികളടിൽ വളന്ര മുമ്പുത
ന്ന അച്ദേഹും പ്രതടിപാദടിചേടിട്ടുണ്ത്. 1990 ൽ 
ഇ്്യാ ഗവൺന്മറെത് അച്ദേഹത്ടിനത് മരണാ

ന്രബഹുമതടിയായടി ഭാരതരതത് നും പ്രഖ്യാ
പടിച്ചു.

ധടിഷണാപരമായ സത്യസന്തയും, മാ
നവടികതന്യക്കുറടിച്ചുളള ഉതത്ക്ണ്ഠയും, വടിച്മാ
െനന്ത്ക്കുറടിച്ചുളള പ്രതീക്യും ഉളളടിന്ലാ
തുക്കുന്നാരു തലമുറ സമകാലീന 
പ്രതടിസന്ടികളാും മരുഭൂമടിയന്ട ഉറവ ന്പാട്ടി
ന്ചേത്തുന്മന പ്രത്യാശയാണത് ഈ 126-ാും 
ജന്ദടിനച്വളയടിന്ല െടി്കളുന്ട ഭരതവാ
ക്യും

ച്ലഖകൻ കഥാകൃത്തുും, 
െലചേടിത് സുംവടിധായക
നുും, ച്കരള സാഹടിത്യ 
അക്ാഡമടി മുൻ അുംഗവമാ
ണത് ച്ഫാണ്: 9744639573
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 ഡി.റയശുദറോസട്

  
“You can't say to the spring: "Come 

now and last forever." 
You can only say: "Come and bless 

me with your hope, and stay as long as 
you can.”

― Paulo Coelho
എൺപന്ത്ാനത് ഭാഷകളടിലായടി ദശല

ക്ക്ണക്ടിനത് ച്കാപെടികൾ വടിറ്ഴടിഞ്ഞ 
ച്നാവലാണത് ആൽന്ക്മടിസ്റത് . ബ്രസീലടിയൻ 
എഴുത്തുകാരനായ  പൗച്ലാ ന്കാച്യലാ ച്ലാക

ന്മങ്ങുും അറടിയന്പെടുനതുും ആദരടിക്ന്പെടുന
തുും വാഴ്തന്പെടുനതുും ഈ ച്നാവലടിന്റെ 
ച്പരടിലാണത്. ഉന്ാദത്ടിനുും ജീവടിതതൃഷ്ണയ്ക്കുമടിട
യ്കത് ഈ എഴുത്തുകാരൻ അലഞ്ഞു നടനതടിന്റെ 
അനുഭവങ്ങളുും  അനുഭൂതടികളുും ജീവടിതവീക്
ണവമാണത് അച്ദേഹത്ടിന്റെ എഴുത്തുകൾ.മല
യാളടികളുന്ട വായനാജീവടിതത്ടിൽ വലടിയ 
സ്ാനും ച്നടടിക്ഴടിഞ്ഞ ച്നാവലാണത് ആൽ
ന്ക്മടിസ്റത്. പ്രത്യാശയച്ടയും പ്രതീക്യച്ടയും 
പ്രസാദാത്മക ച്ലാകവീക്ണത്ടിന്റെയും 
അപാരമായ ജീവടിതച്പ്രമത്ടിന്റെയും പുസ്തക
മാണത്.

എത് കണ്ടിട്ടുും  സ്വ്ും സൗന്ര്യത്ടില
ള്ള ഭ്രമന്മാടുങ്ങാന്ത ,  ഒരു തടാകത്ടിൽ 
സ്വയും ച്നാക്ടിയടിരുനത് അതടിൽ വീണു 
മരടിച്ചു ച്പായ നാർസടിസസടിന്ന അവതരടിപെടി
ച്ചുന്കാണ്ാണത്   ച്നാവൽ ആരുംഭടിക്കുനതത്.

ആൻഡലൂഷടിയൻ ആട്ടിടയനായ സാറെടി
യാച്ഗാ ഒരു സ്വപ്നും കാണുകയണ്ായടി,ഉറ
ക്ത്ടിൽ; അതുും രണ് തവണ.സ്വപ്നമടിങ്ങ
ന്ന- സാറെടിയാച്ഗാ ഒരു വയലടിന്റെ 
നടുക്ായടിരുന്നു. ന്പന്ട്നത് അവടിന്ട ഒരു 
ന്പൺകുട്ടി വന്നു ച്െർന്നു. അവൾ കുറച്ചു 
ച്നരും ആടുകച്ളാടത് കളടിചേതടിനു ച്ശഷും 
അവന്ന ന്പാക്ടിന്യടുത്ത് ഈജടിപ്തടിന്ല പടി
രമടിഡുകൾക്കു നടുവടിൽ ന്കാണ്വച്ചു.എനടിട്ടു 
പറഞ്ഞു:ഇവടിന്ട തടിരച്ഞ്ഞാളൂ, നടിനക്കു 
വലടിന്യാരു നടിധടി കടിട്ടുും―നടിധടിയടിരടിക്കുന 
സ്ലും കാണടിച്ചു ന്കാടുക്ാൻ തുടങ്ങുച്മ്പാ 
ച്ഴക്കുും സാറെടിയാച്ഗാ ഉണർന്നു ച്പായടി,ര
ണ് തവണയും.ആ നടിധടിയും ച്തടടിയള്ള സാ
റെടിയാച്ഗായന്ട യാത്യാണത് ആൽന്ക്മടി
സ്റത്.

യാത്യന്ട പുസ്തകമാണത് ആൽന്ക്മടിസ്റത്. 
ഈജടിപ്തടിന്ല അജ്ാതമായ പടിരമടിഡുും ച്ത

സ്വപ്നവഴികളിടെ
ഉന്മാദയാത്രകൾ

ദലമാഹചത് സ്വർണ്ണമമാ
കി മമാറ്ലല്ല ഒരു ആൽ
ചകമിസ്റ്റപ് ചെയ്യുന്തപ്, 
തചന് തചന് അനന്ത
മമായ ആത്മശക്ിചയ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു മുൻദപമാട്ടു 

ദപമാകുകയമാണപ് 
അയമാൾ. സ്വയം 

ആത്മമാവിദലയ്കപ് ശ്രദ് 
തിരിക്ക.അതിനറിയമാ

ത്തമായി ഒന്നുംഇല്ല.
കമാരണം, ഈ പ്പഞ്മാ

ത്മമാവിൽ നിന്മാണപ് 
അതപ് രൂപം ചകമാണ്ിരി

ക്ന്തപ്. ഒരു നമാൾ 
അതിൽ തചന് ചെന്നു 

ദെരുകയും ചെയ്യും. 
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പൗച്ലാ ന്കായത് ച്ലാ
ച്ലാകപ്രസടിദ്ധനായ ബ്രസീലടിയൻ എഴുത്തുകാരൻ.റടിന്യാ ന്ദ 

ജനീച്റായടിൽ 1947 ലാണത് അച്ദേഹും ജനടിചേതത്.ആൽന്ക്മടിസ്റത് 
എന ച്നാവൽ അച്ദേഹന്ത് പ്രശസ്തടിയന്ട ന്കാടുമുടടിയടിൽ എത്ടി
ച്ചു.കബബടിൾ കഴടിഞ്ഞാൽ ഇത്യധടികും ഉദ്ധരടിക്ന്പെട് പുസ്തകും 
ച്വന്റ ഇല്ച്ത്.നാടകകൃത്തുും, സുംവടിധായകനുും, ച്പാപത് ഗാനരെ
യടിതാവും, പത്പ്രവർത്കനുും, ന്ടലടിവടിഷൻ സീരടിയൽ തടിരക്ഥാ
കൃത്തുും  ഒന്ക്യായടി  പ്രവർത്ടിചേടിട്ടുണ്ത്. പട്ാളഭരണകൂടത്ടിന്റെ 
ജയടിൽ ശടിക്യ്കത് വടിച്ധയനായടിട്ടൂണ്ത്.വടിവാഹജീവടിതത്ടിന്റെ 
ച്നാർമൽ സ്വഭാവും ഉച്പക്ടിചേത് സഞ്ാരടിയായടി. ഹടിന്ദു കൃസ്ത്യൻ 
ഇസാും മതങ്ങളടിലും ബുദ്ധെടി്യടിലും നടിരീശ്വര െടി്യടിലും നല് 
പരടിെയും സമ്പാദടിച്ചു.

കൃതടികൾ:ആൽന്ക്മടിസ്റത്,ഫടിഫ്ത് മൗണ്ൻ, സഹീർ, ന്വച്റാണടി
ക് മരടിക്ാൻ തീരുമാനടിക്കുന്നു, ഇലവൻ മടിനടിറ്ത്സത്, വടിജയടി 
ഏകനാണത്, ബ്രടിഡ, ന്െകുത്ാനുും ഒരു ന്പൺകടിടാവും, അകലഫത്, 
അഡൽറ്ടി, ൊരസുന്രടി, ന്വളടിചേത്ടിന്റെ ച്പാരാളടികൾ, തീർഥാട
നും―

ടടിയള്ളയാത്. സച്ലമടിന്ല രാജാവാണത് 
താൻ എന്നു സ്വയും പരടിെയന്പെടുത്ടിയ 
വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞ ലക്ണങ്ങന്ള പടിന്തുടർനത് 
സാറെടിയാച്ഗാ സാഹസടികമായ സഞ്ാര
ത്ടിനത് സ്വയും സമർപെടിക്കുന്നു. ‘ഒരാൾ ആച്രാ 
എച്്ാ ആകന്ട്, എന്്കേടിലന്മാനത് പൂർണ്ണ
മനച്സ്ാന്ട തീവ്രമായടി ആഗ്രഹടിക്കുന്നുന്വ
കേടിൽ,അതു നടക്ാന്ത വരടില്’ എന്നുും 
‘കാലവും പ്രായവന്മാന്നുമല് പ്രശ്ും. മനുഷ്യർ
ന്ക്ന്തുും ച്നടാനാകുും, മനസ്ടിൽ അത്യ്ക്കുും 
ഉൽക്ടമായ ച്മാഹും ച്വണന്മന്നു മാത്ും’ 
എന്നുും വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞതത് സാറെടിയാച്ഗാവടി
ന്ന ഉച്ന്ഷവാനാക്ടി. അയാൾ ആടുകന്ള 
വടിറ്റു പണും സമ്പാദടിചേത് യാത് തടിരടിച്ചു.
അവടിന്ട അയാൾക്ത് ച്താനടിയ പ്രണയ
ന്ത് കകന്യാഴടിഞ്ഞുള്ള യാത്. വഴടിക്ത് 
പണും അപഹരടിക്ന്പെട്ടു.പടിന്ന പണും 
സമ്പാദടിക്ാൻ ച്വണ്ടി ഒരു വർഷച്ത്ാളും 
ന്താഴടിന്ലടുച്ക്ണ്ടി വന്നു. പടിന്നയും യാത്.
അ്മടില്ാത് മരുഭൂമടി. യദ്ധും. ച്ലാഹങ്ങന്ള 
സ്വർണ്ണമാക്കുന ആൽന്ക്മടി ച്തടടി വരുന 
ഇുംഗ്ീഷുകാരനുമായള്ള െങ്ങാത്ും. മരുപെചേ. 
മരുപെചേയടിന്ല ന്പൺകുട്ടിച്യാടുള്ള പ്രണയും. 
പ്രകൃതടിയമായള്ള സുംവാദും― അങ്ങന്ന 
നീളുന യാത്യടിൽ പടിരമടിഡുകൾക്ടിടയടിൽ 
എത്ടിന്യകേടിലും സാറെടിയാച്ഗാവടിനത് നടിധടി 
കന്ണ്ത്ാൻ കഴടിഞ്ഞതുമടില്. നടിധടി അപഹ
രടിക്ാൻ വന പട്ാളക്ാരൻ സ്വപ്നത്ടിനു 
പടിറച്ക പാഞ്ഞു നടക്കുന സാറെടിയാച്ഗാവടി

ന്ന ആച്ക്പടിച്ചു ന്കാണ്ത് അയാൾ കണ് 
മന്റ്ാരു സ്വപ്നന്ത്ക്കുറടിച്ചു പറഞ്ഞു .അതാക
ന്ട് സാറെടിയാച്ഗാ എവടിന്ട നടിനാച്ണാ പുറ
ന്പെട്തത്, അവടിന്ട ഇരടിക്കുന നടിധടിന്യക്കുറടി
ച്ചുള്ള സ്വപ്നമായടിരുന്നു. സാറെടിയാച്ഗാ ആ 
പഴയ പള്ളടിമുറ്ച്ത്ക്ത് മടങ്ങടിന്യത്ടി.
അവടിന്ട നടിന കസക്ച്മാർ മരത്ടിന്റെ കട
യ്കൽ ആ നടിധടി കന്ണ്ത്തുകയും ന്െയ്യുന്നു.
എനാൽ, അയാളൂന്ട യാത് അവസാനടിക്കു
നടില്.മരുപെചേയടിൽ കണ്ത് താൻ പ്രണയടിച്ചു 
ച്പായ ന്പൺകുട്ടിയയും ച്തടടി ആ യാത് തൂട
രുന്നു.

ച്ലാഹന്ത് സ്വർണ്ണമാക്ടി മാറ്ലല് ഒരു 
ആൽന്ക്മടിസ്റത് ന്െയ്യുനതത്, തന്റെ തന്ന 
അന്മായ ആത്മശക്തടിന്യ തടിരടിചേറടിഞ്ഞു 
മുൻച്പാട്ടു ച്പാകുകയാണത് അയാൾ. സ്വയും 
ആത്മാവടിച്ലയ്കത് ശ്രദ്ധ തടിരടിക്കുക.അതടിനറടി
യാത്തായടി ഒന്നുുംഇല്.കാരണും, ഈ പ്രപ
ഞ്ാത്മാവടിൽ നടിനാണത് അതത് രൂപും ന്കാ
ണ്ടിരടിക്കുനതത്. ഒരു നാൾ അതടിൽ തന്ന 
ന്െന്നു ച്െരുകയും ന്െയ്യുും. ച്ലാഹങ്ങന്ള ശു
ദ്ധമാക്ാൻ ഇറങ്ങടിപ്പുറന്പെട്യാൾ സ്വയും ശു
ദ്ധനായടി തീരുന്നു. മനസ്ടിന്ല മാലടിന്യങ്ങന്ള
ല്ാും അകന്നു ച്പായതായടി സ്വയും 
അനുഭവന്പെടുന്നു. ഇങ്ങന്ന സ്വയും തടിരടിചേറടി
യാനുള്ള വഴടിയാണത് ആൽന്കമടിസ്റത് എന 
ച്നാവൽ കാട്ടിത്രുനതത്. അടുത് നടിമടിഷ
ന്ത് മരണന്ത്യല്, ഈ നടിമടിഷന്ത്  
സൗന്ര്യന്ത്യാണത് ആച്ശ്ഷടിച്ക്ണ്തത്. 

ദലമാഹങ്ങചള 
ശുദ്മമാകമാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറ
ചപ്ട്ടയമാൾ സ്വയം 
ശുദ്നമായി തീരുന്നു. 
മനസ്ിചല മമാലിന്യങ്ങചള
ല്ലമാം അകന്നു 
ദപമായതമായി സ്വയം 
അനുഭവചപ്ടുന്നു. 
ഇങ്ങചന സ്വയം തിരിച്ച
റിയമാനുള്ള വഴിയമാണപ് 
ആൽചകമിസ്റ്റപ് എന് 
ദനമാവൽ കമാട്ടിത്രു
ന്തപ്.
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ജീവടിതന്മനാൽ നമ്മൾ ജീവടിക്കുന 
ഈന്യാരു നടിമടിഷും മാത്ന്മന്നു കാണാനാ
കണും. പടിന്ന ജീവടിതത്ടിന്നന്പൊഴുും ഒരു 
ഉൽസവഛായയായടിരടിക്കുും. പചേപെടിന്റെ വടില 
മനുഷ്യനു മനസ്ടിലാക്ടിന്ക്ാടുക്ാൻ ച്വണ്ടി
യായടിരടിക്കുച്മാ കദവും അറ്ും കാണാനാകാ
ത് മരുഭൂമടികൾ സൃഷ്ടിചേതത് എന ആശ്ര്യും 
നാും ഈ ച്നാവലടിൽ അറടിയന്നു. അന്താരു 
തടിരടിചേറടിവടിന്റെ ഭാഷയാണത്.  പ്രപഞ്ത്ടിന്റെ 
ഭാഷ മനസ്ടിലാക്കുക മനുഷ്യജീവടിതത്ടിന്റെ 
ആവശ്യമാണത്. പ്രപഞ്ും നമുക്കുച്വണ് അറടി
വകൾ പ്രതീകങ്ങളായടി എവടിന്ടയും പതടിച്ചു 
വചേടിട്ടുണ്ത്. അതറടിയാന്ത ച്പായാൽ ജീവടിത
ത്ടിന്റെ യഥാർഥമൂല്യും തടിരടിചേറടിയാനാവക
യടില്.ഓച്രാ വ്യക്തടിയച്ടയും ഉള്ളടിൽ സ്ടിതടി 
ന്െയ്യുന അപാരമായ സാധ്യതകന്ള തടിരടിചേ
റടിഞ്ഞു അതത് സാക്ാതത്കരടിക്ാനാണത് തയ്ാ
റാച്കണ്തത്. അന്ല്കേടിൽ ജീവടിതും അറുമുഷടി
പെനായടിത്ീരുും. ഇതാണത് ച്ലാകും 
അഭടിമുഖീകരടിച്ചുന്കാണ്ടിരടിക്കുനതത്.  ജീവടിത
ത്ടിൽ സുംഭവടിക്കുന അപകടങ്ങൾ ച്പാലും 
ഒരു വഴടി തുറനടിടുകായാന്ണന ശുഭെടി്
യാണത് ഈ പുസ്തകും പകരുനതത്. ച്നേഹന്മ
നാൽ ച്നേഹും തന്ന, അതടിനു ച്വന്റ 
കാര്യവും കാരണവന്മാന്നുമടില് എന പ്രണ
യടിനടിയന്ട ഉറപ്പുള്ള വാക്കുകൾ പ്രണയ 
ത്ടിന്റെ സ്വതന്തമായ തുറസടിന്നക്കുറടിച്ചുള്ള 
ച്നാവലടിസ്റടിന്റെ പ്രസ്താവനയാകുന്നു.

ഈ ച്നാവൽ വായടിച്ചുകഴടിയച്മ്പാൾ ഒരു 
ആൽന്ക്മടിക്ത് വടിച്ധയമായ അനുഭവും ലഭടി
ക്ാതടിരടിക്കുകയടില്. ഒരു സ്വപ്നത്ടിനു 
പടിറന്ക ഭ്രാന്്ടുത്തു പായാൻ ച്താന്നുും. ച്ദ
ശാടനത്ടിന്റെ നവീകരണക്മത ച്ബാധ്യ

ന്പെടുും. സങ്കുെടിതത്വങ്ങളടിൽ നടിന്നുും ഇത്ടി
രടിന്യകേടിലും അകന്നുച്പാകുും.ച്ലാകും 
പരസ്പരാശ്രടിതത്വത്ടിലാന്ണന്നു കാണാതടി
രടിക്ാനാവടില്. ഈ പരസ്പരാശ്രടിതത്വത്ടി
ന്റെ പ്രപഞ്യക്തടി മതാതീതമായ ഒരു ദർശ
നത്ടിച്റെതാണത്, ബഹുസ്വരതയച്ടതാണത്.   
(Culture makes people understand each 
other better.And if they understand  each 
other better in their soul , it is easier to 
overcome the economic and political 
barriers.But first they have to understand 
that their neighbour is  ,in the end, just 
like them,with the same problems,the same 
quest - Paulo Coelho)

സാമാന്യച്ബാധത്ടിന്റെ മരവടിപ്പുകളടിൽ 
നടിനത് ന്വളടിയടിലടിറങ്ങാനുും സ്വച്പ്നാന്ാദ
ത്ടിന്റെ മായടികതയടിച്ലക്ത് ഒനത്  കൂപ്പുകു
ത്ാനുും ക്ണടിക്കുന പുസ്തകമാണത് ആൽ
ന്ക്മടിസ്റത്. യാത്, സാഹസടികത, വായന, 
പ്രണയും, യദ്ധും, സച്ന്ഹങ്ങൾ, അപരടിെടി
തത്വങ്ങൾ, ആകസ്മടികതകൾ, ലക്ണ
ങ്ങൾ, െതടികൾ, ഉന്ാദും, കാത്ടിരടിപെത്, 
സഹനും അങ്ങന്ന ജീവടിതത്ടിന്ന ഉന്ത്
മാക്കുനന്തല്ാും ഒരു ലഹരടി ച്പാന്ല ഈ 
ച്നാവൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ജീവടിചേടിരടിക്കുനതടി
ന്റെ സൗന്ര്യന്ത്യാണത് ഈ പുസ്തകും 
ആച്ഘാഷടിക്കുനതത്. പൗച്ലാ ന്കായത് ച്ലാ 
പറയന്നു: “എല്ാ ദടിവസവും ഒരു ച്പാന്ലയാ
ന്ണന െടി് ഒരാന്ള അന്നാക്കുന്നു. 
എനാൽ ഒച്രാ ദടിവസവും വ്യത്യസ്തമാണത്. 
ഓച്രാ ദടിവസത്ടിനുും അതടിച്റെതായ മാന്തടി
കതയണ്ത്. ആ അദത്ഭുതങ്ങളടിച്ലക്ത് ഒന്നു ശ്ര
ദ്ധടിക്ണന്മച്നയള്ളൂ.”

പഞ്ായത്ത് വകുപെടിൽ 
എും.പടി. അജടിതത് കുമാർ            
അഡീഷണൽ പഞ്ായത്ത് 
ഡയറക്ടറായും എും.എസത്.
നാരായണൻ നമ്പൂതടിരടി 
ച്ജായടിറെത് ഡയറക്ടറായും 
ന്ക.പടി.സാബുക്കുട്ൻ നായർ 
ജനന-മരണ വടിഭാഗും െീഫത് 
രജടിസ്ടാറായും ചുമതലച്യറ്റു.

സമാമമാന്യദബമാധത്ിചന് 
മരവിപ്പുകളിൽ നിന്പ് 
ചവളിയിലിറങ്ങമാനും 
സ്വദ്മാന്മാേത്ിചന് 

മമായികതയിദലകപ് ഒന്പ്  
കൂപ്പുകുത്മാനും 

ക്ണിക്ന് പുസ്തകമമാ
ണപ് ആൽചകമിസ്റ്റപ്. 

യമാത്ര, സമാഹസികത, 
വമായന, പ്ണയം, യുദ്ം, 
സദദേഹങ്ങൾ, അപരിെി
തത്വങ്ങൾ, ആകസ്ികത

കൾ, ലക്ണങ്ങൾ, 
െതികൾ, ഉന്മാേം, 

കമാത്ിരിപ്പ്, സഹനം 
അങ്ങചന ജീവിതത്ിചന 

ഉന്ത്മമാക്ന്ചതല്ലമാം 
ഒരു ലഹരി ദപമാചല ഈ 

ദനമാവൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. 
ജീവിച്ചിരിക്ന്തിചന് 
സൗദേര്യചത്യമാണപ് 

ഈ പുസ്തകം ആദഘമാഷി
ക്ന്തപ്. 

കവടിയും 
അധ്യാപകനുമാണത് 

പുംക്തടിക്ാരന്                                                                                                    
9446458166

      എും.പടി.അജടിതത് കുമാർ എും.എസത്.നാരായണൻ ന്ക.പടി.സാബുക്കുട്ൻ   
 നമ്പൂതടിരടി  നായർ

ചുമതലയയറ്റു



29പഞ്ചായത്ത് രചാജത് | ഏപ്രില് 2017

വൃക്റരറോഗങ്ങൾക്ട് കറോരുണ്യ
സേറോയം മൂനട് ലഷേമറോയി ഉയർത്തി

വൃക്ച്രാഗ െടികടിത്സയ്കത് കാരുണ്യ ന്ബനവലറെത് ഫണ്ടിൽ 
നടിന്നുും നൽകുന പരാമാവധടി സഹായും നടിലവടിലളള രണ്ത് 
ലക്ും രൂപയടിൽ നടിന്നുും മൂന്നു ലക്ും രൂപയായടി ഉയർത്ടി 
സർക്ാർ ഉത്രവായടി.

 (ജടി.ഒ (ആർ.ടടി) നും.197/17/റ്ടി.ഡടി, തീയതടി 14-03-
2017)

181 മറക്ണ്, സ്തീകൾന്ക്റോപ്ം ഇനി മിത്രയം
ഏതത് അടടിയ്രഘട്ങ്ങളടിലും സുംസ്ാനത്ത് എവടിന്ട 

നടിന്നുും 24 മണടിക്കൂറും വനടിതകൾക്ത് ആശ്രയടിക്ാവനതാ
ണത് വനടിതാ ന്ഹൽപെത് കലൻ പദ്ധതടി മടിത് 181. അടടിയ്ര
ഘട്ങ്ങളടിലും അല്ാന്തയളള സന്ർഭങ്ങളടിലും സഹായകര
മായ വടിവരങ്ങൾക്കുും സഹായങ്ങൾക്കുും ന്മാകബൽ 
ച്ഫാണടിൽ നടിച്നാ ലാറെത് കലനടിൽ നടിച്നാ മടിത്ാ ച്കാൾ
ന്സറെറുമായടി ബന്ന്പെടാും. ഒച്ര സമയും 34 ച്കാളുകൾ 
വന്ര സ്വീകരടിക്ാൻ സാധടിക്കുന ച്കാൾ ന്സറെറടിന്റെ 
ആസ്ാനും കഴക്കൂട്ും ന്ടകത് ച്നാപാർക്ടിലാണത്. ച്കന്ദ 
വനടിതാ ശടിശുച്ക്മ മന്താലയത്ടിന്റെ 181 വനടിതാ 
ന്ഹൽപത് കലൻ പദ്ധതടിയന്ട ഭാഗമായാണത് സുംസ്ാനത്ത് 
മടിത് 181 പ്രവർത്നും ആരുംഭടിചേതത്. വടിവടിധ വകുപ്പുകളുും 
ഏജൻസടികളുമായടി ബന്ന്പെട്ടുും ഏച്കാപടിപെടിച്ചു മാണത് മടിത് 
പ്രവർത്ടിക്കുക.

 
ചട്ടലംഘനം നടത്തി നിർമ്ിച്ച ന്കട്ടിടങ്ങളുന്ട 
ക്രമവതട്ക്രണം : കമ്ി്ി രൂപീകരിച്ചു

ന്കട്ടിട നടിർമ്മാണ െട്ങ്ങൾ പാലടിക്ാന്ത നടിർമ്മടിചേ ന്ക
ട്ടിടങ്ങൾക്ത് പടിഴ ചുമത്ടി ക്മവതത്കരടിക്കുനതത് സുംബന്ടിചേ 
ശുപാർശ നൽകുനതടിനായടി തച്ദേശസ്വയുംഭരണവകുപെത് 
സത് ന്പഷ്യൽ ന്സക്ട്റടി  കൺവീനറായും, െീഫത് ടൗൺ 
പ്ലാനർ (പ്ലാനടിുംഗത്), ച്ദവരാജൻ (കൺസൾട്റെത്) ച്ലാക്ൽ 
ഗവൺന്മറെത് കമ്മീഷൻ, ഈപെൻ വർഗ്ഗീസത് (മുൻ െീഫത് 
ടൗൺ പ്ലാനർ) എനടിവർ അുംഗങ്ങളായും കമ്മടിറ്ടി രൂപീകരടി
ചേത് ഉത്രവായടി.

സ.ഉ(സാധാ)നും. 859/17/തസ്വഭവ,  തീയതടി 24-03-
2017

ന്പർറ�റോമൻസട് ഓഡി്ട് 
പരിറ�റോധന- അധികമറോർഗ്ഗ നിർറദ്�ങ്ങൾ

വടിച്കന്ദീകൃത ആസൂത്ണ പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട കാര്യക്മ
തയും ഗുണപരതയും ഉറപ്പുവരുത്തുനതടിനത് Performance 
Audit ച്പരടിച്ശാധനയന്ട ചുമതലകളുും ഉത്രവാദടിത്ങ്ങ
ളുും സുംബന്ടിചേത് അധടികനടിർച്ദേശങ്ങൾ പുറന്പെടുവടിചേത് ഉത്ര
വായടി.

(G.O(M.S) െീ. 55/2017/തസ്വഭവ  തീയതടി 14-03-
2017)

പതിമൂനറോം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി-
മറോർഗ്ഗനിർറദ്�ങ്ങൾ പുറന്പ്ടുവിച്ചു

പതടിമൂനാും പഞ്വത്സര പദ്ധതടിയടിന്ല ആദ്യ വാർഷടിക 
പദ്ധതടി (2017-18) തയ്ാറാക്കുനതടിനുളള മാർഗ്ഗനടിർച്ദേശ
ങ്ങൾ അുംഗീകരടിചേത് ഉത്രവത് പുറന്പെടുവടിച്ചു.

ജടി.ഒ(എും.എസത്)നും. 72/2017/തസ്വഭവ,  തീയതടി 29-
03-2017

തിരുവനന്തപുരം ന്വളിയിട 
വിസർജ്ജന വിമുക്ത നഗരസഭയറോയി പ്രഖ്യറോപിച്ചു

സ്വച്ഛത് ഭാരതത് മടിഷൻ പദ്ധതടിയന്ട ഭാഗമായടി ച്കരളത്ടി
ന്ല ആദ്യന്ത് ന്വളടിയടിട വടിസർജന വടിമുക്ത നഗരസഭയാ
യടി തടിരുവന്പുരന്ത് പ്രഖ്യാപടിച്ചു. വടിഴടിഞ്ഞും ജുംഗത്ഷ
നടിൽ നടന െടങ്ങടിൽ സഹകരണ-ടൂറടിസും-ച്ദവസ്വും മന്തടി 
കടകുംപളളടി സുച്രന്ദൻ പ്രഖ്യാപനും നടത്ടി. ച്മയർ അഡ്വ.
വടി.ന്ക.പ്രശാ്ത് അദ്ധ്യക്നായടിരുന്നു. ന്ഡപ്യൂട്ടി ച്മയർ 
അഡ്വ. രാഖടി രവടികുമാർ, നഗരസഭ ന്ഹൽത്ത് സ്റാറെടിുംഗത് 
കമ്മടിറ്ടി ന്െയർമാൻ ന്ക.ശ്രീകുമാർ, നഗരസഭാ ന്സക്ട്റടി 
ച്ഡാ.നരസടിുംഹുഗാരടി ടടി.എൽ.ന്റഡ്ടി തുടങ്ങടിയവർ സുംബ
ന്ടിച്ചു. പദ്ധതടിപ്രകാരും നഗരസഭയടിന്ല 100 വാർഡുകളടിൽ 
4268 വ്യക്തടിഗത ഗുണച്ഭാക്താക്ൾക്ാണത് ശൗൊലയും 
നടിർമ്മടിക്കുനതടിനുളള ധനസഹായും നൽകടിയതത്.

തറദ്�സ്വയംഭരണവകുപ്പുമറോയി േന്ധന്പ്ട്ട സർക്റോർ ഉത്തരവകൾ, സർക്കുലറുകൾ 
ഗസ്ട് വിജ്റോപനങ്ങൾ എനിവയന്ട പുർണരൂപം www.lsgkerala.gov.in ന്വേട്സസ്ിൽ ലഭ്യമറോണട്
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റഡറോ.വട്ടവിള വിജയകുമറോർ
  

ആജന്ശത്രുക്ളായ കീരടിയും പാമ്പുും 
പടിണക്ും മറനത് എന്നകേടിലും ഇണങ്ങു

ച്മാ? പത്ടിവടിടർത്ടി ശീൽക്ാരും ഉയർ
ത്ടി െീറടിപാച്യണ് മൂർഖൻ കീരടിയന്ട 
മുനടിൽ പഞ്പുച്ഛമടക്ടി ഓച്ഛാനടിച്ചുനടിൽക്കു
നതത് എന്തുന്കാണ്ത്? കുസൃതടി ച്ൊദ്യങ്ങളാ
ന്ണകേടിലും അച്ന്വഷണാത്മകമായ ഒരു ഉളള
ടക്ും അതടിലണ്ത്. പാമ്പടിനത് കീരടിന്യ 
കടടിക്ാൻ കഴടിയച്മാ? കടടിച്യറ്ാൽ കീരടി 
ൊവച്മാ? ഉഗ്രവടിഷമുളള പാമ്പടിന്ന ഭയക്കു
ന കുട്ടികളുന്ട ഇത്രും ച്ൊദ്യങ്ങൾക്കു 
പാമ്പത് ന്കാത്ാൻ വരുച്മ്പാൾ കീരടി കുതറടി
മാറുന്മന്നുും ഒരടിക്ലും അതടിനത് ന്കാച്ത്ൽ
ക്ടിന്ല്ന്നുും അദ്ധ്യാപകർ ഉത്രും പറയ
ച്മ്പാൾ ശരടിയായടിരടിക്കുന്മന്നു കുട്ടികൾ 
വടിശ്വസടിചോൽ ന്തറ്റുപറയാന്നാക്ടില്ച്ല്ാ. 
എനാൽ ജന്സടിദ്ധമായടി കടിട്ടിയടിട്ടുളള ശാരീ
രീകഘടനയടിന്ല െടില സവടിച്ശഷതകളാ
ണത് കീരടിക്ത് പാമ്പടിനുച്മലളള ആധടിപത്യ
ന്മനത് ഗച്വഷണും പറയച്മ്പാൾ 
ജാുംബവാന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങടിയ ഇരുവരു
ച്ടയും ശത്രുത ഇനടി കല്പാ്കാലച്ത്ാളും 
ച്പാകുന്മനത് സാരും.

ജീവച്ലാകത്ടിൽ സസ്തനടികളുന്ട വടിഭാ
ഗത്ടിലാണത് കീരടിയ്ക്കുളള സ്ാനും. ഒരു മാും
സഭുക്ായ കീരടിന്യ മറ്റു മാുംസഭുക്കുകൾ 
നടിന്നുും ച്വറടിട്ടുകാണുനതടിനുളള കാരണവും 
മന്റ്ാനല് പാമ്പുകളുമായളള സന്ടിയടില്ാ 
സമരും തന്നയാണത്. പാമ്പടിന്ന ന്വറുന്ത 
ച്ഞാണ്കയും ആക്മടിക്കുകയും പടിന്ന കറു
മുറാന്നു കടടിച്ചുതടിന്നുനതുും വടിച്നാദമാക്ടിയ 

കീരടിയന്ട ശാസ്തനാമും ന്ഹർപടിസ്റടിസത് 
എഡത് ച്വഡത് സടി (Herptsees edwardsii) 
എനാണത്. കകകാലകളടില്ാത് ഉരഗങ്ങളാ
ണത് പാമ്പുകൾ. ശത്രുക്ളടിൽ നടിന്നുും ഓടടിര
ക്ന്പെടുക എന കനസർഗടിക സ്വഭാവമുളള 
ഇവറ്കൾ നടിരുപദ്വകാരടികളാണത്. മാത്മല് 
എലടികന്ളച്പാലളള ക്ഷുദ്ജീവടികന്ള ന്കാ
ന്നാടുക്കുകയും തടിന്നാടുക്കുകയും ന്െയ്യുക 
വഴടി നമുക്ത് നന്യും ന്െയ്യുന്നുണ്ത്. എനാൽ 
അതയുഗ്രവടിഷും െീറ്ാൻ കഴടിവളളതുന്കാണ്ത് 
നാമതടിന്ന ശത്രുപക്ത്ാണത് നടിറുത്ടിയടിട്ടു
ളളതത്.

നടിരവധടി രാസവസ്തുക്ളുന്ട സുംയക്തമാ
ണത് പാമ്പടിൻവടിഷും. ജാതടിക്നുസരടിചേത് വടിഷ
ത്ടിന്റെ നടിറത്ടിനുും കട്ടിക്കുും വ്യത്യാസമു
ണ്ായടിരടിക്കുും. ഏറ്വും കട്ടികൂടടിയ 
വടിഷത്ടിനുടമ ന്വളളന്കട്നാന്ണകേടിൽ (ശും
ഖുവരയൻ) കട്ടികുറഞ്ഞതടിനു അവകാശടി 
അണലടിയമാണത്. അമ്പതുകടിച്ലാഗ്രാും തൂക്മു
ളള ഒരാന്ള ന്കാല്ാൻ മൂർഖച്റെതാന്ണകേടിൽ 
12 മടില്ടിഗ്രാും വടിഷും ച്വണ്ടിവരുച്മ്പാൾ (ഒറ്
ക്ടടിയടിൽ മൂർഖൻ തുപ്പുന വടിഷത്ടിന്റെ 
അളവത് 170 - 210 മടില്ടിഗ്രാമാണത്). ശുംഖുവരയ
ച്റെതാന്ണകേടിൽ 6 മടില്ടിഗ്രാും മതടി (ഒറ്ക്ടടി
യടിൽ ശുംഖുവരയൻ തുപ്പുനതത് 20-25 മടില്ടി
ഗ്രാും). അണലടിക്ത് ഒരാന്ള ന്കാല്ണന്മകേടിൽ 
15 മടില്ടിഗ്രാും വടിഷും ച്വണും (ഒറ്ക്ടടിയടിൽ 
അണലടി തുപ്പുനതത് 170- 200 മടില്ടിഗ്രാും).

എനാൽ ചുരട് അണലടി ഒറ്ക്ടടിയടിൽ തു
പ്പുന വടിഷത്ടിന്റെ അളവത് കുറവായതുന്കാണ്ത് 
(5 മടില്ടിഗ്രാും) പുളളടി കടടിച്ചു മരടിചേതായളള 
വാർത്യും കമ്മടിയാണത്. മാത്മല് അളമുട്ടി
യാച്ല മൂപെരത് കടടിക്കുകയമുളളു.

ഇനടി സയൻസടിച്ലക്ത് വരാും. സാധാര
ണയായടി ശാരീരടികാവയവങ്ങച്ളയും തല

കരീരിയുടെ പ്ാേെ്യവം
പാമ്ിടറെ ദൗർേെ്യവം

 ചവയപ് സ്മാൻ ഇൻസ്റ്റിടയൂ
ട്ടിചല (ഇസ്മാദയൽ) ഒരു 

കൂട്ടം ശമാസ്ത്രജ്ഞന്മാരമാ
ണപ് ചതറ്മായി വിശ്വസിച്ചി

രുന് ഒന്ിചന മമാറ്ി 
ശമാസ്ത്ര സത്യചത് 

ചവളിച്ചത്തുചകമാണ്വന്
തപ്. ചുരുകിപ്റഞ്മാൽ 

ദപശികളിൽ വച്ചപ് തചന് 
നിഷ്പ്രഭമമാകുന് പമാമ്ിൻ 
വിഷത്ിനപ് കീരിയുചട 

ശരീരത്ിൽ ഒരു 
ദപമാറലദപമാലം ഏൽപ്ി

കമാൻ കഴിയുന്ില്ല. 
മമാത്രമല്ല പമാമ്ിചന് 

കടിദയറ്മാദലമാ കീരിക്
ണ്മാകുന്തപ് ചവറുചമമാരു 
സൂെിക്ത്പ് ചകമാണ്മാല

ത്ര ചനമാമ്രവം.
കീരിയും പമാമ്ം പിണകം 

മറന്പ് എചന്ങ്ിലം 
ഇണങ്ങുദമമാചയന്പ് ഇനി 

നിങ്ങൾ പറയൂ.
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ച്ചോറടിന്നയും ബന്ടിപെടിക്ാനുളള നീളും നാ
ഡീച്കാശങ്ങൾക്ടില്. ഒരുപാടത് 
നാഡീച്കാശങ്ങൾ പരസ്പരും ബന്ടിപെടിക്
ന്പെടുകവഴടിയാണത് അതത് സാധ്യമാകുനതത്. 
രണ് നാഡീച്കാശങ്ങൾ ച്െരുനടിടന്ത്ാരു 
വടിടവണ്ത്. ആ വടിടവടിന്ന ഇല്ാതാക്ടി നാ
ഡീച്കാശങ്ങന്ള ബന്ടിപെടിക്കുനതത് അസ
കറ്ൽ ച്കാളടിൻ എന രാസപദാർത്മാണത്. 
ഈ രാസപദാർത്ത്ടിന്റെ പ്രവർത്നും തട
സ്ന്പെട്ാൽ നാഡീച്കാശങ്ങൾക്ടിടയടിന്ല 
വടിടവത് നടിലനടിൽക്കുകയും തലച്ചോറുും അവയ
വങ്ങളുും തമ്മടിലളള ബന്ും വടിച്ച്ഛദടിക്ന്പെടു
കയും ന്െയ്യുും. പാമ്പത് കടടിയടിലൂന്ട ശരീരത്ടി
ന്ലത്തുന വടിഷും അസകറ്ൽ ച്കാളടിന്ന 
ന്പാതടിയക വഴടി തലച്ചോറുും അവയവങ്ങളുും 
തമ്മടിലളള ബന്ും നഷ്ന്പെടുന്നു. ഫ്യൂസത് 
ഊരുച്മ്പാൾ കവദയുതബന്ും വടിച്ച്ഛദടിക്കു
ച്മ്പാന്ല. മൂർഖനുും ശുംഖുവരയനുും കടടിക്കു
ച്മ്പാൾ മയക്ും, അച്ബാധാവസ്, സ്തുംഭനും 
മുതലായ ലക്ണങ്ങൾ കടടിച്യറ്വർ കാണടി
ക്കുനതുും പടിനീടവർ മരണത്ടിനത് കീഴത് ന്പെടു
നതുും അതുന്കാണ്ാണത്.

അങ്ങന്നന്യകേടിൽ കീരടിന്യന്തുന്കാണ്ത് 
ൊവനടില്. പാമ്പടിന്റെ ന്കാച്ത്ൽക്ാത്തു
ന്കാണ്ാച്ണാ അതത്? ഇവടിന്ടയാണത് 
ഗച്വഷണും വടിശദീകരണവമാന്യ ത്തുനതത്. 

അതായതത് കീരടിയും പാമ്പുും തമ്മടിലളള യദ്ധ
ത്ടിൽ കീരടിക്ത് പാമ്പടിന്റെ കടടിച്യൽക്കുന്നുമു
ണ്ത്.  വടിഷവും ച്കറുന്നുണ്ത്. എനാൽ പാമ്പടിൻ 
വടിഷത്ടിനത് മുമ്പത് സൂെടിപെടിചേ അന്സകറ്ൽ 
ച്കാളടിന്നന രാസപദാർത്ന്ത് 
ന്പാതടിയാച്നാ നടിർവീര്യമാക്ാച്നാ കഴടിയ
നടില്. പ്രസ്തുത രാസപദാർത്ന്ത് ഉണ്ാക്ടി
യടിരടിക്കുന അമടിച്നാ അമ്ലങ്ങളടിന്ല അനുക്മ
ത്ടിലളള (sequence) ന്പാരുത്ച്ക്ടാണത് 
അതടിന്റെ അടടിസ്ാനകാരണും. അതായതത് 
പ്രസ്തുത രാസപദാർ ത്ത്ടിന്റെ ഘടന മനു
ഷ്യച്റെതടിൽ നടിന്നുും വ്യത്യാസമച്ത്. ന്വ
യത് സ്മാൻ ഇൻസ്റടിട്യൂട്ടിന്ല (ഇരോച്യൽ) ഒരു 
കൂട്ും ശാസ്തജ്ന്ാരാണത് ന്തറ്ായടി വടിശ്വസടി
ചേടിരുന ഒനടിന്ന മാറ്ടി ശാസ്ത സത്യന്ത് ന്വ
ളടിചേത്തുന്കാണ്വനതത്. ചുരുക്ടിപെറഞ്ഞാൽ 
ച്പശടികളടിൽ വചേത് തന്ന നടിഷ്പ്രഭമാകുന 
പാമ്പടിൻ വടിഷത്ടിനത് കീരടിയന്ട ശരീര
ത്ടിൽ ഒരു ച്പാറലച്പാലും ഏൽപെടിക്ാൻ 
കഴടിയനടില്. മാത്മല് പാമ്പടിന്റെ കടടിച്യറ്ാ
ച്ലാ കീരടിക്കുണ്ാകുനതത് ന്വറുന്മാരു സൂെടി
ക്കുത്ത് ന്കാണ്ാലത് ന്നാമ്പരവും.

കീരടിയും പാമ്പുും പടിണക്ും മറനത് എന്ന
കേടിലും ഇണങ്ങുച്മാന്യനത് ഇനടി നടിങ്ങൾ 
പറയൂ.

പുംക്തടികാരന് തടിരുവന്
പുരും മഹാത്മാഗാന്ടി 
ച്കാച്ളജടില് സുച്വാളജടി 
വടിഭാഗും അസടിസ്ററെത് 
ന്പ്രാഫസറാണത് 
ച്ഫാണ്: 9447342497
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റഡറോ.ഗിരിജറോറദവി.ജി

 മലയാളടികളുന്ട ജീവടിതച്ത്ാടുും 
സുംസത് കാരച്ത്ാടുും സാഹടിത്യച്ത്ാടുും 
ബന്ന്പെട്ടുകടിടക്കുന ആച്ഘാഷങ്ങളാണത് 
ഓണവും വടിഷുവും. നമ്മുന്ട ഉത്സവങ്ങന്ള
ല്ാും കാർഷടികസുംസത് കാരവമായടി ബന്മുള
ളവയാണത്. വടിളന്വടുപെടിന്റെ സമൃദ്ധടിയടിൽ 
അറയും നടിറയും നടിറഞ്ഞു തുളുമ്പുനതടിന്റെ 
ഉല്ാസച്വളയാണത് ഓണന്മകേടിൽ വടിളവടിറ
ക്ാനുളള തയ്ാന്റടുപെടിന്റെ ഉത്സവമാണത് 
വടിഷു. പുതുമഴ ന്പയ്യുച്മ്പാൾ പുതുവർഷും പടിറ
ക്കുന്നു എനതാണത് ച്കരളകർഷകന്റെ വടി
ശ്വാസപ്രമാണും. ന്കാടുുംച്വനച്ലറ്ത് തപടിച്ചു
കടിടക്കുന ഭൂമടി പുതുമഴച്യറ്ത് പുളകടിതയാവ 
ച്മ്പാൾ കടിളച്ചുും ഉഴുതുമറടിച്ചുും കൃഷടിയടിറക്ാൻ 
കർഷകൻ പാടച്ത്ക്ടിറങ്ങുന്നു. മണ്ണടിൽ 
ന്പാന്നുവടിളയടിക്ാൻ ശുഭും വടിഷുദടിനമാന്ണ
ന്നുും പൂർവ്വടികർ കരുതടിയടിരുന്നു.

‘‘വടിത്തുും കകച്ക്ാട്ടുും
െക്യ്ക്കുപ്പുച്ണ്ാ’’ എന കടിളടിന്മാഴടിത

ന്ന കാർഷടികസുംസത് കാരത്ടിൽ നടിന്നുടന്ല
ടുത്താണത്.

വടിഷുവടിന്റെ െരടിത്ും പരടിച്ശാധടിക്കുക
യാന്ണകേടിൽ കുലച്ശഖര രാജാവായടിരുന 
ഭാസത് കരരവടിവർമ്മയന്ട കാലും മുതലാണത് 
വടിഷു ആച്ഘാഷമായടി ന്കാണ്ാടാൻ തുട
ങ്ങടിയന്തനാണത് വടിശ്വാസും. അച്ദേഹത്ടി
ന്റെ തൃന്ക്ാടടിത്ാനും ശാസനത്ടിൽ 

െടിത്ടികര വടിഷുവടിന്നക്കുറടിചേത് സൂെനയണ്ത്. 
ഇതടിൽ നടിനത് ന്കാല്വർഷാരുംഭത്ടിനത് മുമ്പത് 
തന്ന വടിഷു ആച്ഘാഷടിചേടിരുന്നു എനത് മന
സ്ടിലാക്ാും. ‘‘മലബാർ മാന്വ’’ലടിൽ 
ച്ലാഗനുും വടിഷുവടിന്നക്കുറടിചേത് പരാമർശടിക്കു
ന്നുണ്ത്. ഗണടിതശാസ്തപരമായടി വടിഷു നവവ
ത്സര ദടിനമാണത്. സൂര്യൻ ഭൂമടിയ്കഭടിമുഖമായടി 
ഭൂമധ്യച്രഖയ്ക്കു മുകളടിൽ വന്നത്തുന ദടിവസ
മാണത്. അച്താന്ട അ്രീക്ത്ടിന്ല ആർദ്
തയും ചൂടുും വർദ്ധടിക്കുന്നു. ഇതത് തടിരടിചേറടി
ഞ്ഞാണത് വടിഷുക്ാലത്ത് ന്കാന നടിറന്യ 
പൂക്കുനതത്. ച്ജ്യാതടിശാസ്ത പ്രകാരും വടിഷുസും
ക്മും എനാൽ രാശടിമാറ്ും എനർത്ും. 
മീനും രാശടിയടിൽ നടിനത് ച്മടും രാശടിയടിച്ലക്ത് 
പ്രച്വശടിക്കുന ച്വളയാണടിതത്.

‘വടിഷു’ എന പദത്ടിനത് ‘തുല്യാവസ്
ച്യാടു കൂടടിയതത്’ എനാണർത്ും. അതായതത് 
രാത്ടിയും പകലും തുല്യമായടിവരുന രണ് ദടി
നങ്ങൾ ഒരു വർഷത്ടിലണ്ാവാറുണ്ത്. തുലാ
വടിഷുവും ച്മടവടിഷുവും. ച്മടവടിഷുവടിനാണത് 
മലയാളടികൾ പ്രാധാന്യും ന്കാടുക്കുനതത്. ച്ക
രളത്ടിന്റെ കാർഷടികവൃത്ടിക്കു തുടക്ും കുറടി
ക്കുന അവസരമായതടിനാലാവാും വടിഷുവടി
നടിത് പ്രാധാന്യും വനതത്. ന്വ്രുകടിയ 
മണ്ണടിൽ കീടങ്ങളുും കളകളുും ച്പായടി ച്വനൽ
മഴ ന്പയ്ടിറങ്ങുനച്താന്ട വടിതയ്കാൻ മന്ണ്ണാ
രുങ്ങുും. ച്മടും ഒന്നു മുതൽ പത്ാമുദയും വന്ര 
കൃഷടിപെണടികൾ തുടങ്ങാൻ നല് കാലമാണത്.

ച്കരളത്ടിൽ മാത്മല്, ഭാരതത്ടിന്റെ 

ചിെ വിഷുചിന്തകൾ

‘വിഷു’ എന് പേത്ിനപ് 
‘തുല്യമാവസ്ദയമാടു 
കൂടിയതപ്’ എന്മാണർ
ത്ം. അതമായതപ് 
രമാത്രിയും പകലം 
തുല്യമമായിവരുന് രണ് 
േിനങ്ങൾ ഒരു വർഷത്ി
ലണ്മാവമാറുണ്പ്. ദകരള
ത്ിചന് കമാർഷികവൃത്ി
ക് തുടകം കുറിക്ന് 
അവസരമമായതിനമാലമാ
വമാം വിഷുവിനിത്ര 
പ്മാധമാന്യം വന്തപ്. 
ചവന്തരുകിയ മണ്ണിൽ 
കീടങ്ങളും കളകളും 
ദപമായി ദവനൽമഴ 
ചപയ്ിറങ്ങുന്ദതമാചട 
വിതയ്കമാൻ മചണ്ണമാരുങ്ങും. 
ദമടം ഒന്നു മുതൽ 
പത്മാമുേയം വചര 
കൃഷിപ്ണികൾ തുട
ങ്ങമാൻ നല്ല കമാലമമാണപ്.
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വടിവടിധ ഭാഗങ്ങളടിൽ ഈ ദടിനും പുതു
വർഷമായടി ആച്ഘാഷടിക്കുന്നു. ഭാര
തത്ടിൽ മുമ്പത് നടിലവടിലടിരുന 
പഞ്ാുംഗ പ്രകാരമുളള വർഷാരുംഭമാ
ണത് വടിഷു. പഞ്ാബുകാർ  കബച്ശാ
ച്ഖാത്സവമായടി ഈ ദടിവസും 
ആച്ഘാഷടിക്കുന്നു. വസച്്ാത്സവ
മാണടിതത്. ആസ്ാുംകാർക്ത് ച്ഗാരടി
ബടിഹുവാണടിതത്. ബടിഹു കർഷകരു
ന്ട ആച്ഘാഷമാണത്. കവശാഖ 
മാസത്ടിന്ല കബഹാഗത് ആണത് 
അവർക്ത് ബടിഹു. അച്ന ദടിവസും 
കാർഷടിച്കാത്സവത്ടിനത് പുറച്മ നവ
വത്സരദടിനവും വസച്്ാത്സവവും 
ആയടി അവർ ആച്ഘാഷടിക്കുന്നു. 
ബീഹാറടിന്ല ആച്ഘാഷത്ടിനത് 
കബഹാഗത് എനത് പറയും. ബുംഗാളടി
കൾക്ടിതത് നബബർഷയാണത്. 
ആന്ധാ, തമടിഴത് നാടത് എനടിവടിടങ്ങ
ളടിൽ ഇതത് െടിത്ടികര മാസാരുംഭമാ
ണത്. കർണ്ണാടകയടിലും ആന്ധാപ്രച്ദ
ശടിലും യഗാദടി എന ആച്ഘാഷും 
ന്കാണ്ാടുന്നു. യഗ+ആദടിയാണത് യഗാദടി. 
അതായതത് ആണ്പടിറപെത്. ഒഡടിഷക്ാർ ച്മടും 
ഒനത് ‘ച്മശസുംക്ാ്ടി’ എന ച്പരടിൽ പുതുവ
ത്സരമാച്ഘാ ഷടിക്കുന്നു. ഉത്ച്ര്്യയടിൽ പ്ര
ച്ത്യകടിചേത് പഞ്ാബത്, ഹരടിയാന, ഹടിമാെൽ 
പ്രച്ദശത്, ഉത്രാഖണ്ത് തുടങ്ങടിയ സുംസ്ാന
ങ്ങളടിൽ ഇക്ാലത്ത് ആെരടിക്കുന വടിളന്വടു
പ്പുത്സവമാണത് കബശാവടി. ച്കരളത്ടിന്ല 
വടിഷുവടിനത് സമാനമായ ആച്ഘാഷങ്ങൾ ഭാര
തത്ടിന്റെ വടിവടിധ ഭാഗങ്ങളടിൽ നടക്കുന്നു
ന്ണ്നത് ഇതടിൽ നടിന്നല്ാും മനസ്ടിലാക്ാും. 
എല്ായടിടത്തുും ഇതത് പുതുവർഷാരുംഭമാണത്. 
അതുന്കാണ്ത് ആട്വും പാട്ടുും ആഹ്ാദതടിമടിർ
പ്പുും ച്ഘാഷയാത്യും ഇതടിന്റെ ഭാഗമായടി നട
ത്തുന്നു.

വടിഷു ഐശ്വര്യത്ടിന്റെയും സമ്പൽസമൃ
ദ്ധടിയന്ടയും ദടിനമാണത്. പ്രകൃതടി പുഷ്ഫലാഭര
ണങ്ങൾ ൊർത്ടി അണടിന്ഞ്ഞാരുങ്ങടി നടിൽ
ക്കുന്നു. അതടിമഹത്ായ ഒരു കാർഷടിക 
സുംസത് കൃതടിയന്ട കപതൃകും നമുക്കുണ്ായടിരു
ന്നു  എന്നു കൂടടി വടിഷു  നന്മ്മ ഓർമ്മടിപെടിക്കു
ന്നു. ആ കപതൃകത്ടിൽ നടിനകന്നു ച്പായ 
മലയാളടി ഇനത് വടിഷുക്ണടി ഒരുക്കുനതടിനു
ളള വടിഭവങ്ങൾ മറുനാട്ടിൽ നടിനത് സ്വീകരടി
ച്ക്ണ്ടിവരുന്നു. സ്വ്ും അധ്വാനത്ാൽ വടി
ളയടിന്ചേടുത്തുും വീടടിനു ചുറ്റുപാടുും നടിന്നു 
ലഭടിക്കുനതുമായ വടിഭവങ്ങൾ ന്കാണ്ാണത് 

മുമ്പത് വടിഷുക്ണടി ഒരുക്ടിയടിരുനതത്. 
ഇച്നാ? 

വടിഷുവമായടി ബന്ന്പെടുത്ടി പ്രച്യാഗടി 
ക്കുന വാക്കുകളാണത് വടിഷുക്ണടി, വടിഷു
ചോൽ, വടിഷുക്ഞ്ഞടി, വടിഷുന്ക്ാന, വടിഷുപെ
ക്ടി. അരടിമാവന്കാണ്ത് അലകേരടിചേ പണടി
യായധങ്ങളുമായടി ഗൃഹനാഥൻ ഉൾന്പെന്ട 
യളള കുടുുംബാുംഗങ്ങന്ളല്ാും കൃഷടിയടിടത്ടി 
ലടിറങ്ങടി ന്െറുൊലകൾ കീറടി ൊണകവും 
പചേടിലവളവമടിട്ത് കൃഷടിപെണടിക്ത് തുടക്ും കുറടി
ക്കുന െടങ്ങാണത് വടിഷുചോൽകീറൽ. വടിഷു
ക്ാലമായാൽ ‘വടിത്തുും കകച്ക്ാട്ടുും ന്വ
ക്ുംകകച്യ്ത്’ എനത് ഓർമ്മടിപെടിച്ചുന്കാണ്ത് 
വടിരുന്നത്തുന പക്ടിയാണത് വടിഷുപക്ടി. 
വടിഷുവമായടി ബന്ന്പെട് ന്ൊല്ലുകളാണത് വടി
ഷുന്ചോല്ലുകൾ

‘വടിഷുകഴടിഞ്ഞാൽ പടിന്ന ച്വനലടില്’
‘വടിഷു കണ്രാവടിന്ല വടിത്ടിറക്ണും’ 

എനടിവ െടിലതത് മാത്ും 
പ്രകൃതടിയന്ട ഉത്സവവും ആച്ഘാഷവ

മായ വടിഷു പ്രകൃതടിയടിച്ലക്കുളള തടിരടിഞ്ഞു
ച്നാട്ത്ടിനത് നന്മ്മ ച്പ്രരടിപെടിക്കുന്നു. ഓച്രാ 
വീട്ടിലും കൃഷടിന്യ മടക്ടിന്ക്ാണ്വരാനുളള 
നല് മുഹൂർത്മായടി ഈ വടിഷുവടിന്ന നമുക്കു 
വരച്വൽക്ാും. കാർഷടികസുംസത് കാരത്ടി
ച്ലക്ത് തടിരടിച്ചുച്പാകൂ എനത് നന്മ്മ ഓർമ്മടി
പെടിക്കുകയാണത് ഓച്രാ വടിഷുദടിനവും.

വിഷു ഐശ്വര്യത്ിചന്
യും സമ്ൽസമൃദ്ിയുചട
യും േിനമമാണപ്. പ്കൃതി 
പുഷ്പഫലമാഭരണങ്ങൾ 
െമാർത്ി അണിചഞ്മാ
രുങ്ങി നിൽക്ന്നു. 
അതിമഹത്മായ ഒരു 
കമാർഷിക സംസപ് കൃതിയു
ചട ബപതൃകം നമുക്ണ്മാ
യിരുന്നു  എന്നു കൂടി 
വിഷു  നചമ് ഓർമ്ിപ്ി
ക്ന്നു. ആ ബപതൃക
ത്ിൽ നിന്കന്നു ദപമായ 
മലയമാളി ഇന്പ് വിഷുക
ണി ഒരുക്ന്തിനുളള 
വിഭവങ്ങൾ മറുനമാട്ടിൽ 
നിന്പ് സ്വീകരിദകണ്ി
വരുന്നു.

(ച്ലഖടിക  ന്കാട്ടിയും എും.
എും.എൻ.എസത്. എസത്.
ച്കാച്ളജത് 
പ്രടിൻസടിപെലാണത്)
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മുരളീധരൻ തഴക്ര

 

ച്മടമാസന്മത്തുച്മ്പാൾ ഋതുപകർചേയന്ട
യും ഞാറ്റുച്വല പകർചേയന്ടയും സർഗ്ഗ

സടിദ്ധടികൾ സ്വാുംശീകരടിചേത് ച്മലാസകലും 
ന്പാനരഞ്ഞാണും ൊർത്ടി പൂത്തുലഞ്ഞു 
നടിൽക്കുന 'കണടിന്ക്ാന' വടിഷുവടിന്റെ വര
വറടിയടിക്കുന അടയാളക്കുറടിപൊണത്. സുഗന്
വാഹടിച്യാ, പൂജാപുഷ്ച്മാ അന്ല്കേടിലും 
ന്കാനപ്പൂ മലയാളടിക്ത് പ്രടിയകേരമാണത്. 
ച്കരളും കണടികണ്ണരുന കർണ്ണടികാരമാ
ണത്. മലയാളക്രയന്ട ന്പണ്ണുും, മലനാടടിന്റെ 
ന്പാനായ ന്കാനയും ഉളളുന്പാളളുന ച്വദ
നയന്ട തീക്ണതയടിലും 
പുഞ്ടിരടിക്കുനവളാന്ണനാണത് കവടിഭാവന. 
ച്വനൽവറുതടിയന്ട ഉചേസ്ായടിലാണച്ല്ാ 
ന്കാന പൂക്കുനതത്. 'ച്മ ഫത് ളവർ' എനത് വടിളടി
ക്കുന  വാകയും, ന്കാനയും മാത്മാണത് ചുട്ടു
ന്പാളളുന ച്വനലടിൽ സമൃദ്ധമായടി പൂക്കുന
തത്.

 'ച്മടവടിഷുവടിനുടുന്ത്ാരുങ്ങടിയ
 കർണ്ണടികാര മച്നാഹരീ
 നടിൻ കാതടിച്ലാലയാരാണത്
          സമ്മാനടിചേന്തന' - സുവർണ്ണച്മാ

ഹടിനടിയായ കണടിന്ക്ാനന്യക്കുറടിച്ചുളള 
വർണ്ണന എത്ച്യാ അർത്പൂർണ്ണമാണത്.

 'വർണ്ണ പ്രകർച്ഷ സതടി കർണ്ണടികാരും
  ഭുച്നാതടി നടിർഗ്ഗന്തയാസ്മ ച്െത
  പ്രാച്യണ സമഗ്രവടിധനഗുണാനാും

  പരാങത്മുഖീ വടിശ്വസ്യജ പ്രവൃത്ടിിഃ '
കാളടിദാസൻ തന്റെ കൃതടികളടിലടനീളും  

പൂക്ളുന്ട ലാവണ്യന്ത് വർണ്ണടിചേടിട്ടുണ്ത്. കു
മാരസുംഭവും മൂനാും അദ്ധ്യായത്ടിൽ ഇരുപ
ത്ടിന്യട്ാും ച്ശ്ാകത്ടിൽ കാമച്ദവന്റെ 
െങ്ങാതടിയായ വസ്ും ശടിവന്ന തപസ്ടിൽ 
നടിന്നുണർത്ാൻ വനച്പൊഴുണ്ായ വനഭും
ഗടിന്യ വർണ്ണടിചേ വരടികളാണത് ച്മൽസൂെടിപെടി
ചേതത്. ഇവടിന്ട കവടിയന്ട ഭാവനയടിലും ന്കാ
നപ്പൂവടിന്റെ മുഗത്ധലാവണ്യും 
നടിറഞ്ഞുനടിൽക്കുന്നു.

ഇവടിന്ട കർണ്ണടികാരും അഥവാ ന്കാനപ്പൂ
വടിന്ന വർണ്ണടിക്കുച്മ്പാൾ അതടിനത് സുഗന്ും 
കൂടടിയണ്ായടിരുന്നകേടിൽ പൂക്ളടിൽ വചേത് 
ഏറ്വും ച്ശ്രഷ്ഠമായ പുഷ്ും ന്കാനപ്പൂവാകുമാ
യടിരുന്നു എനാണത് കാളടിദാസെടി്. പന്ക്, 
കവടി തന്ന അതടിന്റെ മറുവശവും താത്വടിക
മായടി സൂെടിപെടിക്കുന്നുണ്ത്. ഏന്താനടിന്നയും 
സൃഷ്ടിക്കുച്മ്പാൾ ഒരു ന്െറടിയ അപാകും 
അഥവാ ന്യൂനതച്യാന്ട സൃഷ്ടി നടത്തുക 
എനതത് സ്വാഭാവടികും എനാണത് കവടി 
സ്വയും സമാധാനടിക്കുനതത്. ഏന്താരു സൃഷ്ടി
യന്ട കാര്യത്ടിലും എല്ാും തടികഞ്ഞത് സമ്പൂർ
ണ്ണമായന്താന്നുമടിന്ല്ന പ്രപഞ്സത്യച്ത് 
യാണത് കവടി ഇവടിന്ട ന്വളടിവാക്കുനതത്.

വടക്ൻപാട്ടിന്ല അതീവസുന്രടിയായ 
മാതുവടിന്നക്ണ്-കണ്ർച്മച്നാൻ ആത്മഗ
തത്ടിലും ന്കാനപ്പൂ ഉപമാനമായടി കടന്നുവ
രുന്നു.

ഈ വക ന്പണ്ണുങ്ങൾ ഭൂമടിയടിലച്ണ്ാ
മാനത്ീന്നങ്ങാനുും ന്പാട്ടിവീച്ണാ

ടകാന്നമരം
പൂത്തുെഞ്ഞതാകണാ..

ചകമാന് പൂക്ന് ദമടമമാ
സകമാലം വിത്തും 
ബകദകമാട്ടുമമായി 

കൃഷികമാരൻ പമാടദത്
കിറങ്ങുന് കമാലമമാണപ്. 

മണ്ണിൽ ചപമാന്നുവിളയിക്
ന്തിചന് തുടകമമാണതപ്. 
ശിവരമാത്രി കഴിയുന്ദതമാ
ചട വിഷുവം പത്മാമുേയ

വം കണകമാകി കൃഷി
കമായുളള 

മുചന്മാരുകങ്ങൾ 
ആരംഭിക്ം. ഈ 

സമയത്പ് ഒന്നു രണ്പ് 
ഇടമഴ ചപയ്യും. ദവനൽ 

ചൂദടറ്പ് കിടക്ന് മണ്ണിൽ 
ഇടമഴചപയ്പ് മണ്ണടരുക
ളിദലകപ് ചവളളമിറങ്ങു
ദമ്മാൾ മണ്ണിനപ് ഉന്മാേ
മമായ ഒരു മണമമാണപ്.
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ഭൂമീനത് തനടിന്യ മുളച്ചുവച്നാ
എന്തു നടിറന്മന്നു ന്ൊച്ല്ണ് ഞാൻ
കുനത്ത് ന്കാനയും പൂത്ച്പാന്ല..
കുനത്ത് ന്കാന പൂത്തുലഞ്ഞു നടിൽക്കു

നച്പാന്ലയളള സ്വർണ്ണവർണ്ണ നടിറമാണത് 
മാതുവടിന്നനാണത് വടക്ൻപാട്ടിൽ വർണ്ണടി
ചേടിരടിക്കുനതത്. 

ഋതുക്ൾ ദടിശാസൂെകങ്ങളാണത് അവ 
സസ്യജാലകങ്ങളടിൽ വരുത്തുന  മാറ്ങ്ങൾ 
മനുഷ്യനത് പച്ണ് തന്ന പാഠങ്ങളാണത്. 
അവയടിൽ നടിനത് ഉൾന്ക്ാണ് അറടിവകളാ
ണത് മനുഷ്യന്ന ജീവടിക്ാൻ പ്രാപ്തനാക്ടിയതത്. 
സസ്യലതാദടികൾ പൂവണടിയച്മ്പാഴുും ഇല
ന്കാഴടിയച്മ്പാഴുും തളടിരണടിയച്മ്പാഴുന്മല്ാും 
ഓച്രാ ജീവടിതസന്ർഭങ്ങളടിച്ലക്ത് നാും പ്ര
ച്വശടിക്യാണത്. 'ന്കാനപ്പൂ 
പൂക്കുച്മ്പാളുറങ്ങടിയാൽ മരുതത് പൂക്കുച്മ്പാൾ 
പട്ടിണടി' എന പഴന്മാഴടിന്യയും ഈ പശ്ാ
ത്ലത്ടിൽ ച്വണും വടിശകലനും ന്െയ്ാൻ.

ന്കാന പൂക്കുന ച്മടമാസക്ാലും 
വടിത്തുും കകച്ക്ാട്ടുമായടി കൃഷടിക്ാരൻ പാട

ച്ത്ക്ടിറങ്ങുന കാലമാണത്. മണ്ണടിൽ ന്പാന്നു
വടിളയടിക്കുനതടിന്റെ തുടക്മാണതത്. ശടിവരാ
ത്ടി കഴടിയനച്താന്ട വടിഷുവും പത്ാമുദയവും 
കണ ക്ാക്ടി കൃഷടിക്ായളള 
മുന്നാരുക്ങ്ങൾ ആരുംഭടിക്കുും. ഈ സമയ
ത്ത് ഒന്നു രണ്ത് ഇടമഴ ന്പയ്യുും. ച്വനൽ ചൂച്ടറ്ത് 
കടിടക്കുന മണ്ണടിൽ ഇടമഴന്പയ്ത് മണ്ണടരുകളടി
ച്ലക്ത് ന്വളളമടിറങ്ങുച്മ്പാൾ മണ്ണടിനത് ഉന്ാദ
മായ ഒരു മണമാണത്. ഭൂമടിയന്ട ന്നടുവീർപ്പു
ച്പാന്ല സുഗന്വാഹടിയായ നീരാവടി 
മണ്ണടിൽനടിന്നുയരുനതത് കാണാും. കാർഷടിക
വൃത്ടിയടിൽ ബഹുമുഖത ഏറ്വും സജീവമാകു
ന കാലും. അന്നുറങ്ങടിച്പൊയാൽ അഥവാ 
അലസമായടിരുനാൽ പടിനാന്ലവരുന ക്ാ
മകാലത്ത് പട്ടിണടികടിടച്ക്ണ്ടിവരുും. 
ന്കാന പൂവടിടുനതത് ച്മടമാസത്ടിലാന്ണ
കേടിൽ മരുതത് പൂക്കുനതത് മടിഥുനും-കർക്ടിട മാ
സങ്ങളടിലാണത്. രണ്തരും മരങ്ങന്ള നടിരീക്ടി
ച്ചുന്കാണ്ാണത് പഴമക്ാർ മഹത്ായ ഈ 
പഴന്മാഴടി രൂപന്പെടുത്ടിയതത്. 'ന്കാന' എന 
സമൃദ്ധടിയന്ട പ്രതീകന്ത് 'മരുതത്' എന 

ഇവിചട കർണ്ണികമാരം 
അഥവമാ ചകമാന്പ്പൂവിചന 
വർണ്ണിക്ദമ്മാൾ 
അതിനപ് സുഗന്ധം 
കൂടിയുണ്മായിരുചന്ങ്ിൽ 
പൂകളിൽ വച്ചപ് ഏറ്വം 
ദശ്രഷ്ഠമമായ പുഷ്പം 
ചകമാന്പ്പൂവമാകുമമായിരുന്നു 
എന്മാണപ് 
കമാളിേമാസെിന്ത. 
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മന്റ്ാരു മരവമായടി താരതമ്യും ന്െയ്യുകയാ
ണത്.

സമയനടിഷ്ഠയന്ടയും കാലച്ബാധത്ടിന്റെ
യും കാര്യത്ടിൽ  ശ്രച്ദ്ധയസ്ാനമാണത് 
ച്മടമാസത്ടിൽ പൂവടിടുന കണടിന്ക്ാനയ്കത്. 
ച്മടവടിഷുവടിന്റെ വരവത് വടിളടിചേറടിയടിച്ചുന്കാ
ണ്ത് കൃത്യമായടി പൂവടിടുന ന്കാന ഇച്പൊഴടി
താ കാലും ന്തറ്ടി പൂത്തുനടിൽക്കുനതത് നാും 
കാണുന്നു. കാലാവസ്യടിലണ്ായ മാറ്ും 
തന്നയാണത് ന്കാന കാലുംന്തറ്ടി പൂക്കുന
തടിനുും കാരണും.

 'കണടിന്ക്ാനയച്ല്, വടിഷുക്ാലമച്ല്
പൂക്ാതടിരടിക്ാൻ എനടിക്ാവതടിച്ല്' - 

എന വരടികളടിലൂന്ട കവടി അയ്പെപണടിക്ർ 
വടിഷുവമായടി ച്െർന ന്കാനയന്ട കാല
ച്ബാധന്ത്യാണത് വരചേടിടുനതത്. ഓച്രാ കാ
ലത്ടിനുമുണ്ത് ഈ വടിധും െടില പൂക്ൾ. വർ
ഷത്ടിൽ മാത്ും വടിരടിയനവയും 
വസ്ത്ടിൽ വടിരടിയനവയും ച്വനലടിൽ പൂ 
ചൂടുനവയും ശരതത്കാലവടിസ്മയമാകുനവയും 
പ്രകൃതടിയന്ട സൂക്ഷ്മശ്രുതടികൾ ആച്ലഖനും 
ന്െയ് സൗന്ര്യമായടി പൂവകൾ എന്നുും 
നച്മ്മാന്ടാപെമുണ്ത്. അവ ഇല്ാതായാൽ നഷ്

മാകുനതത് ജീവടിതത്ടിന്റെ ഒരുംശമാണത്, 
നമ്മുന്ട ഗ്രാമവടിശുദ്ധടിയന്ട പൂവടിതളാണത്. 

 'ഒരു ദു:ഖത്ടിൻ ന്വയടിലാറുന്മൻ
മനസ്ടിലടിന്നാരു പൂവടിരടിയന്നു
ച്പരടിടാനറടിയടില്' എന്നു പാടടിയതത് ഒ.

എൻ.വടി യാണത്. ന്വയടിലാറുച്മ്പാൾ വടിടരു
ന പൂവടിന്റെ ച്പരത് തടിരഞ്ഞത് നാും ന്െല്ലു
ച്മ്പാൾ വീട്ടുമുറ്ത്ത് കടിണറ്ടിനരടികടിൽ ഒരു 
പാവും ന്െടടി നടിൽക്കുന്നു. പ്രഭാതത്ടിൽ 
ഇതൾ വടിടർത്ാൻ മറന്നുച്പായ ഒരു ന്െടടി. 
പളളടിക്കുടും വടിട്ത് കുട്ടികൾ ഓടടിവരുച്മ്പാൾ 
തലയയർത്ടി പുഷ്കടിരീടും വചേത് നടിൽക്കു
ന്നു. അവൾ - നാലമണടിപ്പൂവത്. ആത്മാവടിന്ല
വടിന്ടച്യാ സമയനടിഷ്ഠയന്ട ഓർമ്മ സമ്മാ
നടിചേത്..... അത്രും പൂക്ൾ പലതുണ്ത് നമുക്ത്.

ഓടടിവനത് ഓടടിമറഞ്ഞു ച്പാകുന നഗര
സുന്രടിന്യച്പൊന്ലയാണത് 'വടിഷു' എകേടിലും 
അതത് ഉർവ്വരതയന്ട പകർനാട്മാണത്. - 
എന്തുും പലമടങ്ങായടി ന്പാലടിപെടിച്ചുതരുന 
അമ്മയായ മണ്ണടിന്റെ ഉദാരതയന്ട ആച്ഘാ
ഷമാണത്. മഞ്ഞച്ക്ാടടിയടുത്ത് പൂത്തുലഞ്ഞു 
നടിൽക്കുന 'കണടിന്ക്ാന' ഉർവ്വരതയന്ട 
ആച്ഘാഷത്ടിച്ലക്കുളള പടടിപ്പുരയാണത്. 

(ച്ലഖകൻ തടിരുവന്
പുരും ആകാശവാണടിയടിൽ                  

ച്പ്രാഗ്രാും എകത് സടിക്യൂട്ീവാ
ണത്. ച്ഫാൺ  - 
9447220197)

ജലരഹടിതമാും നടിർനടിദ്മടിഴടികൾ
പകൽമയക്ത്ടിന്ല ച്പക്ടിനാവകൾ
മകൾ വളരാത്താച്ണന്റ വടിഷാദും
മഴനീച്രല്കാന്ത മുരടടിച്ചു ച്പാകച്യാ
അവൾ വളരണും ന്പരുമരും ച്പാന്ല
തായത് ച്വരാഴത്ടിൽ ആർദ്ത ച്തടണും
അവൾ വളരണും അശ്വത്മാവണും
തണലാവണും എന്ന ചുറ്ടിവരടിയണും
മഴ തടിമടിർക്ണും ച്പമാരടി ന്പയ്ണും
ഇടടിമുഴക്വും മടിനൽന്വളടിചേവും
അവളടിന്ല ഭയപൊന്ടടുച്ത് മറയണും
വയൽ ജനടിക്ണും ച്താടുകൾ നടിറയണും
അവയ്കടിടയടിന്ല ന്െളടിവരമ്പടിലൂന്ട 
നടന്നു പഠടിയ്കണും ന്തനടിവീഴാതവൾ
ഇതത് കടയറ് പ്രതീക്
മനമുരുകുന്നാരച്ഛന്റെയാഗ്രഹും
കനലടിച്നക്ാൾ തീക്ണമീയഷ്ണത്ടിൽ
അവൾ തളടിരടില കരടിയാന്ത ച്നാക്ണും 

അവൾ തളടിർച്ക്ണ് പൂച്ക്ണ്തടില്ടിവടിന്ട
ഒരു കളളടിമുൾന്ചേടടിയായടി മാറന്ട്

വിജു ന്കറോനമൂടട്

9895376314
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മാർചേത് 31 കഴടിഞ്ഞു. ആഹ്ാദാരവും െടില 
ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളടിലും െടില ച്്ാക്ത് 
പഞ്ായത്തുകളടിലും െടില മുനടിസടിപൊലടിറ്ടി 
കളടിലും ഉയരുനതു ച്കൾക്കുക. അച്ത... 
പദ്ധതടിന്ചേലവടിൽ നൂറടിന്റെ കടമ്പ തകർത്
തടിന്റെ ആച്ഘാഷശബ്ദും. എല്ാും തച്ദേശജ
നതയ്ക്കുച്വണ്ടിയാകുച്മ്പാൾ ധന്യതയ്കത് മാറ്റുകൂ
ടുും. ഇവന്ര പരടിെയന്പെടാും.... പഠടിയ്കാും.......

പളളുരുത്ി യ്ലോക്് 
പഞ്ലോയത്് പറയുന്.

സടി.എസത്.പീതാുംബരൻ
പ്രസടിഡറെത് പളളുരുത്ടി ച്്ാക്ത് പഞ്ായത്ത്

പ ള ളു രു ത് ടി 
ച്്ാക്ത് പഞ്ായത്ത് ഭൂ
വടിസ്തൃതടിയടിൽ ച്കരള
ത്ടിന്ല ഏറ്വും ന്െറടിയ 
ച്്ാക്ത് പഞ്ായത്തുക
ളടിന്ലാനാണത്. അതു
ന്കാണ്തന്ന ഉല്പാദന
ച്മഖലയടിൽ കാര്യമായ 
മുച്നറ്ും നടത്തുനതടിനത് 

സ്ലലഭ്യത വളന്ര കുറവാന്ണന സ്ടിതടി
വടിച്ശഷമുണ്ത്. കഴടിഞ്ഞ 4 വർഷമായടി തുടർ
ചേയായടി വടികസനപുനരുദ്ധാരണ ഫണ്ടിന്റെ 
100 % വും ന്െലവഴടിക്ാൻ ച്്ാക്ത് പഞ്ാ
യത്ടിനത് കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണ്ത്.

മത്സ്യന്ത്ാഴടിലാളടികളുന്ട 4 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ത് 
ബാകേത് വായ് മുഖാ്ടിരും വഞ്ടി, എഞ്ടിൻ, 
വല എനടിവ വാങ്ങുനതടിനായടി 8 ലക്ും 
രൂപ ച്്ാക്ത് പഞ്ായത്ത് ന്െലവഴടിച്ചു.

നടിലവടിലളള ഐ.എ.കവ വീടുകളുന്ട 
തുകകൾ മുഴുവൻ ന്കാടുത്തുതീർത്തു. എല്ാ 
പട്ടികജാതടിക്ാരായ ഐ.എ.കവ ഗുണ

ച്ഭാക്താക്ളുന്ടയും ആനുപാതടികതുക ന്കാടു
ത്തുതീർക്കുവാനുും കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണ്ത്.

പുനരുദ്ധാരണ ഫണ്ത് 100% വും ന്െലവ
ഴടിക്ാൻ ച്്ാക്ത് പഞ്ായത്ടിനത് കഴടിഞ്ഞു.

മലോറലോടി ഗ്ലോമപഞ്ലോയത്് 
മുന്ിലലോണ്

ലത ശടിവൻ
പ്രസടിഡറെത് മാറാടടി ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്

2016-17 ന്ല പദ്ധതടിനടിർവ്വഹണത്ടിൽ 
100% എന സ്വപ്നതുല്യമായ ച്നട്ും കകവ
രടിച്ചു. ഒരു ച്കാടടി മുപെന്ത്ാന്നു ലക്ും രൂപ

പദ്ധതിയിൽ
ടസഞ്്വറി കനെിയവർ

100% പദ്ധതികളുനും നടപ്ിലലോക്ിയ 
യ്ലോക്് പഞ്ലോയത്തുകൾ
1) നീച്ലശ്വരും ച്്ാക്ത് പഞ്ായത്ത്, കാസറച്ഗാഡത്
2) ളാലും ച്്ാക്ത് പഞ്ായത്ത്, ച്കാട്യും
3) പളളുരുത്ടി ച്്ാക്ത് പഞ്ായത്ത്, എറണാകുളും

100% പദ്ധതികളുനും നടപ്ിലലോക്ിയ 
ഗ്ലോമപഞ്ലോയത്തുകൾ
1) വാളകും ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്, എറണാകുളും
2) ന്െമ്പടിച്ലാടത് ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്, കണ്ണൂർ
3) അരൂക്കുറ്ടി ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്, ആലപ്പുഴ
4) മുച്ത്ാലടി ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്, ച്കാട്യും
5) മുളുംതുരുത്ടി ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്, എറണാകുളും
6) മാറാടടി ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്, എറണാകുളും
7) പാപെടിനടിച്ശേരടി ഗ്രാമും, കണ്ണൂര്

100% പദ്ധതികളുനും നടപ്ിലലോക്ിയ 
മുനിസിപ്ലോലിറ്ി
1) കൂത്ാട്ടുകുളും മുനടിസടിപൊലടിറ്ടി, എറണാകുളും
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യായടിരുന്നു ന്െലവഴടി
ക്ാനുണ്ായടിരുനതത്. 
ന്ഡച്പൊസടിറ്ത് വർക്കു
കൾ  (ഗടഋആ, ണമച്ല

ൃമൗച്വീൃച്ശ്യ) ആദ്യും
തന്നയും ട.ട.അ, 
ക.അ.ഥ തുടങ്ങടിയ പദ്ധ
തടികൾക്ത് നീക്ടിവചേടിട്ടു

ളള തുക ന്ഡച്പൊസടിറ്ത് വർക്കുകൾന്ക്ാപെും 
തന്നയും ന്െലവഴടിചേതത് ആദ്യും മുതൽ 
തന്ന മടികചേ രീതടിയടിൽ വരുവാനായടി ഗ്രാമ
പഞ്ായത്ടിന്ന സഹായടിച്ചു.

പദ്ധതടിവടിഹടിതത്ടിൽ 50% ഉും വ്യക്തടി
ഗത ആനുകൂല്യത്ടിനായടി നീക്ടിവചോണത് 
പദ്ധതടികൾ െരടിത്ത്ടിലാദ്യമായടി 100%  
ഉും പൂർത്ീകരടിചേതത്. ഉനതവടിദ്യാഭ്യാസ
ത്ടിനത് സാമ്പത്ടികസഹായും, ലാപെത് ച്ടാപെത്, 
പഠച്നാപകരണും, കഹസത് കൂൾ വടിദ്യാർ
ത്ടികൾക്ത് കസക്ടിൾ തുടങ്ങടി കുടടിന്വളളും 
ച്ശഖരടിക്കുനതടിനായളള വാട്ർടാകേത് എനടി
വയന്ടന്യല്ാും വടിതരണും 
ഗ്രാമപഞ്ായത്ടിൽ ഉത്സവപ്രതീതടിച്യാന്ട
യാണത് ന്കാണ്ാടടിയതത്.

ന്താഴടിലറപെത് പദ്ധതടിയടിൽ സുംസ്ാന
ത്തുതന്ന ആദ്യമായടി ജടില്, ച്്ാക്ത്, ഗ്രാമ
പഞ്ായത്തുകളുന്ട സുംയക്തമായ വടിഹടിതും 
വച്ചുന്കാണ്ത് പഞ്ായത്ടിലാന്ക ഒരു ച്കാടടി 
20 ലക്ും രൂപയന്ട വർക്കുകളാണത് പൂർത്ടി
യാക്ടിയതത്.

അരൂക്കുറ്ി അരങ്് തകർത്തു

ആബടിദ അസീസത്
പ്രസടിഡറെത് അരൂക്കുറ്ടി ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്

ആലപ്പുഴ ജടില്യന്ട 
വടച്ക് അറ്ത്ത് മൂനത് 
വശവും ച്വമ്പനാടത് കാ
യലടിച്നാടത് ചുറ്ന്പെട് 
ന്കാചേടി ഉപഗ്രഹനഗര
ച്ത്ാടത് ച്െർന്നുകടിടക്കു
ന അരൂക്കുറ്ടി ഗ്രാമപ
ഞ്ായത്ത് ഇക്കുറടിയും 

എല്ാ പദ്ധതടികളുും നൂറു ശതമാനും പൂർത്ീ

കരടിചേത് മുനടിലായടി. 195,64,723/- രൂപ നൂറത് 
ശതമാനവും ന്െലവഴടിച്ചു. ആസ്തടിസുംരക്ണ
ത്ടിനായും, ച്റാഡത് ന്മയടിറെനൻസത് അനുവദടി
ചേത് തന 41,66,892/-  രൂപയും പൂർണ്ണമായടി 
ന്െലവഴടിച്ചു. ഈ പഞ്ായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ മുട്
ഗ്രാമും കൂടടിയാണത്.  കജവമാലടിന്യ സുംസത് ക്
രണും ഫലപ്രദമാക്ടി. നാളടിച്കര കർഷകർ
ക്ത് കജവവളങ്ങൾ നൽകടിയും ഇടവടിളയായടി 
കടിഴങ്ങുവർഗ്ഗ കൃഷടിക്ത് ച്പ്രാത്സാഹനും നൽ
കുനതുമായ പദ്ധതടികൾ ഏന്റ്ടുത്ത് നടപെടി
ലാക്ടി. മത്സ്യന്ത്ാഴടിലാളടി സഹകരണ 
സുംഘും വഴടി മത്സ്യും വടിറ്ഴടിചേ മത്സ്യന്ത്ാഴടി
ലാളടികൾക്ത് റടിച്വാൾവടിുംഗത് ഫണ്ത് നൽകടി.  
പട്ടികജാതടി വടിഭാഗങ്ങളടിന്ല വടിദ്യാർത്ടി
കൾക്ായടി പഠനമുറടി, കുടടിന്വളള പദ്ധതടി, 
കസക്ടിൾ, ന്പ്രാഫഷണൽ ച്കാച്ളജത് വടി
ദ്യാർത്ടികൾക്ത് സത് ച്കാളർഷടിപെത്, യവജന
ങ്ങൾക്ത് സ്വയുംന്താഴടിൽ ന്െയ്യുനതടിനത് 
ടൂവീലർ സബത് സടിഡടി തുടങ്ങടിയവ പദ്ധതടിക
ളടിൽ െടിലതാണത്. 

വിജയക്കുതിപ്ിൽ വലോളകനും

ലീല ബാബു
പ്രസടിഡറെത് വാളകും ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്

2017 മാർചേത് 22-ാും 
തീയതടി  തന്ന 100% 
പദ്ധതടിവടിഹടിതും സും
സ്ാനത്തുതന്ന ആദ്യ
മായടി വടിനടിച്യാഗടിചേതടി
ന്റെ പ്രഖ്യാപനും 
പഞ്ായത്ത് നടത്തുകയ
ണ്ായടി. 164 
ച് പ്രാ ജത് റ്റു ക ള ടി ല ാ യ ടി 

3,89,13,533/- രൂപ അടകേൽ വരുന പദ്ധതടി
യാണത് പഞ്ായത്ത് പൂർത്ീകരടിചേതത്. 
ഉതത്പാദന ച്മഖലയടിൽ 11 ഉും ച്സവന ച്മഖ
ലയടിൽ 46 ഉും പശ്ാത്ല ച്മഖലയടിൽ 94 
ഉും പട്ടികജാതടി വടികസന ച്മഖലയടിൽ 10 ഉും 
പട്ടികവർഗ്ഗ വടികസന ച്മഖലയടിൽ 3 ഉും ഉൾ
ന്പെന്ട 164 ച്പ്രാജക്റ്റുകളാണത്  പൂർത്ീ കരടിചേ
തത്.

പഞ്ായത്ത് ന്യൂസത് സർവ്വീസത്

സ്ല പരടിമടിതടി മൂലും ഗുരുവായൂര് സത്യാഗ്രഹും ഈ ലക്ത്ടില് ച്െര്ക്ാന് കഴടിഞ്ഞടില്.
അടുത് ലക്ത്തടില് തുടരുനതാണത്
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ചീരറദറോ�
റചരുവകൾ
ഉഴുനത് - 1 ഗ്ാസത്
പചേരടി - 2 ഗ്ാസത്
പുഴുക്ലരടി- 1 ഗ്ാസത്
െീര - 300 ഗ്രാും ന്െറുതായടി അരടിഞ്ഞതത്
ന്നയ്ത് - 2 ടീസ്പൂൺ
ഉലവ - 20 ഗ്രാും
ന്െറടിയഉള്ളടി - 10 എണ്ണും
പചേമുളകത്  - 5 എണ്ണും
നന്ല്ണ്ണ - ആവശ്യത്ടിനത്
ഉപെത്  - ആവശ്യത്ടിനത്
ഇഞ്ടി - ഒരു കഷണും
തയ്റോററോക്കുന വിധം

പചേരടി, പുഴുക്ലരടി, ഉഴുനത് എനടിവ 
ഉലവയും ഇഞ്ടിയും ച്െർത്ത് 5 മണടിക്കൂർ 

മുമ്പത് ആട്ടി വയ്ക്കുക. അതടിച്ലക്ത് ആവ
ശ്യത്ടിനത് ഉപെത് ച്െർത്ത് ഇളക്ടിവ
യ്ക്കുക. ഉള്ളടി, പചേമുളകത്, െീര എനടിവ 
ന്െറുതായടി അരടിഞ്ഞത് ന്നയ്ടിൽ വാട്ടി 
എടുക്കുക. ഇതത് ആട്ടിവചേടിരടിക്കുന 
മാവടിൽ ച്െർത്ത് നനായടി കലക്ടി 
ച്ദാശമാവ തയ്ാറാക്കുക. ച്ദാശകല്ത് 
ചൂടാകുമ്പാൾ നന്ല്ണ്ണ പുരട്ടി ആവശ്യ
ത്ടിനത് മാവത് ഒഴടിചേത് ച്ദാശ ചുന്ട്ടുക്കുക. 

ചക് ഉണ്ിയപ്ം
െക്ച്ചുള - 25 എണ്ണും
പചേരടി - 500 ഗ്രാും
ഏലയ്കാന്പൊടടി - 2 ടീസ്പൂൺ
ചുക്കുന്പാടടി - 1/2 ടീസ്പൂൺ
ശർക്രപൊനടി - 500 ഗ്രാും ശർക്രയച്ടതത്
ഉണക്ച്തങ്ങ നുറുക്ടിയതത് - 1 മുറടി
ന്വളടിന്ചേണ്ണ -  ആവശ്യത്ടിനത്
ന്നയ്ത് - 2 ടീസ്പൂൺ
തയ്റോററോക്കുന വിധം

പചേരടി കുതടിർത്ത് ന്പാടടിചേത് വയ്ക്കുക. െക്
ച്ചുള ന്െറുതായടി അരടിഞ്ഞത് മടികത് സടിയടിൽ അര
യ്ക്കുക. ഇതടിച്ലക്ത് ശർക്രപാനടിയും 
അരടിന്പൊടടിയും ച്െർത്ത് ഒന്നുകൂടടി അരയ്ക്കുക. 
ഈ മാവടിച്ലക്ത് ഉണക്ച്തങ്ങ ന്നയ്ടിൽ വറു
ത്തത്, ഏലക്ാന്പൊടടി, ചുക്കുന്പാടടി എനടി
വച്െർത്ത് പാകത്ടിനത് കലക്ടിവയ്ക്കുക. ഉണ്ണടി
യപെക്ാരയടിൽ എണ്ണന്യാഴടിചേത് തടിളയ്ക്കുച്മ്പാൾ 
മാവത് ച്കാരടിന്യാഴടിചേത് ഉണ്ണടിയപെും ചുന്ട്ടുക്കുക. 

വിജയകുമറോരി.ആർ.എസട്
പ്രസടിഡറെത്, മുദാക്ൽ ഗ്രാമപഞ്ായത്ത്

 
പഞ്ായത്ടിന്ല വർദ്ധടിചേ ഉത്രവാദടിത്ങ്ങളുും തടിരക്കുപടിടടിചേ ജനച്സവനപ്രവർത്ന

ങ്ങളുമായടി ഗ്രാമപഞ്ായത്ത് പ്രസടിഡറെത് എന നടിലയടിൽ മുച്നാട്ടുച്പാകുച്മ്പാഴുും വീണുകടിട്ടു
ന അല്പസമയും അടുക്ളയടിൽ കയറടി പുതടിയ പരീക്ണങ്ങൾ നടത്ടി സ്വാദുളള രുെടിക്കൂട്ായടി 
അതു മാറുച്മ്പാൾ അതടിയായ സച്്ാഷവും ഒരുപാടത് ആശ്വാസവമാണത്. ജനപ്രതടിനടിധടിയായടി 
2011 മുതൽ തടിരുവന്പുരും ജടില്യടിന്ല മുദാക്ൽ ഗ്രാമപഞ്ായത്ടിൽ പ്രവർത്ടിക്കുന 
ഞാൻ ഒഴടിവസമയത്ത് പാെകത്ടിലൂന്ട സച്്ാഷും കന്ണ്ത്തുന്നു.

ഒരു വീട്മ്മയന്ട സച്്ാഷും തയ്ാറാക്ടിയ ഭക്ണും തന്റെ പ്രടിയന്പെട്വർ തൃപ്തടിച്യാന്ട 
കഴടിക്കുച്മ്പാഴാണത്. ഞാൻ എന്റെ പ്രടിയമുള്ളവർക്ായടി തയ്ാറാക്ടിയ പുതടിയ രുെടിക്കൂട്ടുകൾ 
നടിങ്ങൾക്കുും ഏന്റ ഇഷ്മാകുും എനത് പ്രതീക്ടിക്കുന്നു.

രണ്്ക് നാെൻ വിഭവങ്ങൾ
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ഉനതിയിറലക്കുള്ള മറോ്ങ്ങൾ
പഞ്ായത്ത് രാജത് മാസടികയന്ട 2017 

മാർചേത് ലക്ും ഉളളടക്ത്ടിലും 
രൂപഭുംഗടിയടിലും മടികവത് പുലർത്ടി.  പഞ്ായ
ത്ത് ദടിനാച്ഘാഷത്ടിന്റെ 2 ദടിനങ്ങന്ള പൂർ
ണ്ണമായും വായനക്ാരടിന്ലത്ടിക്കുനതടിനു
ളള തീവ്രപരടിശ്രമവും,  ന്സമടിനാറുകന്ളയും 
പ്രഭാഷണങ്ങച്ളയും ഗുണപരമായ െർചേയ്കത് 
വടിച്ധയമാകുനതരത്ടിൽ അവതരടിപെടിചേതുും 
അഭടിനന്നാർഹമാണത്. വാണടിച്മൽ ഗ്രാമപ
ഞ്ായത്ടിന്റെ അനുകരണീയമായ പ്രവർത്
നങ്ങന്ളക്കുറടിച്ചുളള റടിച്പൊർട്ത് ച്കരളത്ടിനാ
ന്ക പ്രച്ൊദകമാകന്ട് എനത് ആശുംസടിക്കുന്നു. 

ന്കട്ടിലും മട്ടിലും പഞ്ായത്ത് രാജത് മാസടിക
യ്കത് ഉണ്ായടിരടിക്കുന മാറ്ങ്ങൾ തുടർനത് ഉന
തടിയടിച്ലക്ത് എത്ടിച്ചേരുന്മന പ്രത്യാശ
ച്യാന്ട ആശുംസകൾ ച്നരുന്നു.

ഗടിരീഷത് ശകേർ, െവറ

വ്യത്യസ്ത പംക്തികൾ റവണം 
പഞ്ായത്ത് രാജത് മാസടികയന്ട ന്ഫബ്രു

വരടി ലക്ും വ്യത്യസ്തത പുലർത്ടി. കവര് ച്സ്റ
ാറടിയമായടി ബന്ന്പെട്ത് െീഫത് ന്സക്ട്റടി 
എസത്.എും.വടിജയാനന്ടിന്റെയും ച്ഡാ.ന്ക.
എൻ.ഹാരടിലാലടിന്റെയും ച്ലഖനങ്ങൾ കാര്യ
ങ്ങൾ ആഴത്ടിൽ ഗ്രഹടിക്കുനതടിനത് സഹായ
കമായടി. കവർെടിത്വും മച്നാഹരമായടി. വ്യ
ത്യസ്തമായ പുംക്തടികൾ കൂടടി ഉൾന്പെടുത്ടി 
മാസടിക കൂടുതൽ ജീവസുറ്താക്കുന്മനത് പ്ര
തീക്ടിക്കുന്നു.

ച്ജാഷടി, കുഞ്ടിത്ണ്ണടി

കണ്ം കറോതം വീ.സീ.അഭിലറോഷട്
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