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കായൽ ക ീഷൻ റിേ ാർ ് പ്രകാശി ി

േവ നാട് കായൽ വി തി 40 ശതമാനം കുറ

ആലപ്പുഴ : ഒരു നൂറ്റാണ്ടി
നുള്ളിൽ േവമ്പനാട് കായലി
െന്റ വിസ്തൃതിയിൽ നാൽപ്പത്
ശതമാനത്തിേലെറ കുറവു
ണ്ടായതായി േകരള ശാ്രസ്ത
സ ാ ഹ ി ത യ്പ ര ി ഷ ത്ത ി െ ന്റ
േവമ്പനാട് കായൽ കമീഷൻ
റിേപ്പാർട്ട് റിേപ്പാർട്ട് മന്ത്രി
േഡാ. േതാമസ് ഐസക്
മന്ത്രി െജ േമഴ്സ്സിക്കുട്ടി
അമ്മക്ക് നൽകി പ്രകാശനം
െചയ്തു. േവമ്പനാട് കായലിൽ
നടന്ന
കേയയ്റ്റങ്ങളുെട
സവ്ഭ ാവം പഠിക്കുന്നതിനും
കായലിെന്റ പാരിസ്ഥിതിക
പുനരുജ്ജീവനം സാധയ്മാ
ക്കുന്നതിനും നിർേദ്ദശങ്ങൾ
സമർപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ്
െപ്രാഫ. പ്രഭാത് പട്നായി
ക് െചയർമാനും േഡാ.സി.
ടി.എസ് നായർ െമമ്പർ
െസക്രട്ടറിയുമായി പരിഷ
ത്ത് കമീഷെന നിയമിച്ചത്.
കായലിെന്റ ശരാശരി ആഴം
മൂന്നര മീറ്ററായി കുറഞ്ഞുെവ
ന്നും രണ്ടായിരത്തിനു േശഷം
കായൽ ൈകേയറ്റം ക്രമാതീ
തമായി വർധിച്ചുെവന്നും
റിേപ്പാർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കായലിേനാട് േചർന്ന പ്രേദ
ശങ്ങളുെട നഗരവൽക്കരണം
കേയയ്റ്റത്തിെന്റ വയ്ാപ്തി വർ
ധിപ്പിച്ചു. മൽസയ്സമ്പത്തിൽ
വലിയ േശാഷണമുണ്ടായി.
കായലിെന്റ പരിസ്ഥിതിയു
േടയും ൈജവൈവവിധയ്ത്തി
െന്റയും വലിയ േതാതിലുള്ള
തകർച്ചയുണ്ടായി. നീെരാഴു
ക്കിൽ വയ്തിയാനം വന്നതി
നാൽ കായലിെന്റ ഘടന
യിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായി.
ഖര, ദ്രവ മാലിനയ്ങ്ങളുെട
അളവിൽ ക്രമാതീതമായ
വർധനയു ണ്ടാകുകയും
കായലിെന്റവാഹക േശഷി
അനുദിനം കുറഞ്ഞുവരി
കയും െചയയ്ുന്നതായി റി
േപ്പാർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കായലിെന്റ സംരക്ഷണത്തി
ന് ജനപങ്കാളിത്തേത്താെട
പ്രേതയ്ക അേതാറിറ്റി രൂപീ
കരിക്കണെമന്നും പരിസ്ഥി
തി പുനസ്ഥാപനത്തിനുള്ള
ദശവത്സരപദ്ധതി സാമൂഹിക
പങ്കാളിത്തേത്താെട നടപ്പാ
ക്കണെമന്നും റിേപ്പാർട്ട്
നിർേദശിക്കുന്നു. നിയമ
വിരുദ്ധ ൈകേയറ്റങ്ങളും

, സംരക്ഷണ

ിന് അേതാറി ി േവണം

കായൽ കമീഷൻ റിേ ാർ ്, റിേ ാർ ് മ ി േഡാ. േതാമസ് ഐസക്
മ ി േമ ിക്കു ിയ യ്ക്ക് നൽകി പ്രകാശനം െചയയ്ു

മറ്റും അതതു സമയത്തുത
െന്ന കെണ്ടത്തി നടപടികൾ
സവ്ീകരിക്കുക, വിവിധവകു
പ്പുകളുെട പ്രവർത്തനങ്ങെള
ഏേകാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
ചുമതല അേതാറിറ്റി ഏെറ്റ
ടുക്കുക, കായലിെല ജലം,
ഭൂമി, ൈജവൈവവിധയ്ം തുട
ങ്ങിയ വിഭവങ്ങളുെട േമലുള്ള
സാമൂഹയ്നിയന്ത്രണം ഉറ
പ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയവ
യാണ് മറ്റു നിർേദശങ്ങൾ,
2013ൽ രൂപീകരിച്ച കമ്മീഷൻ
കുടുംബ സർേവ, േഫാക്കസ്

ഗുപ്പുകളുമായി ചർച്ച എന്നിവ
നടത്തി. സാധാരണക്കാർ,
കായലുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു
ജീവിക്കുന്നവർ, ശാ്രസ്തജ്ഞർ
തുടങ്ങിയവരുെട അറിവും
പഠനവും പങ്കുവച്ചു. ആല
പ്പുഴ, േകാട്ടയം ജിലല്കളിലും
െകാച്ചിയുെട 24 കായേലാര
ഡിവിഷനുകളിലും സർേവ ന
ടത്തി. ആലപ്പുഴ ൈവ.എം.
സി.എ ഓഡിേറ്റാറിയത്തിൽ
നടന്ന ചടങ്ങിൽ കമീഷൻ
െചയർമാൻ െപ്രാഫ. പ്രഭാത്
പട്നായിക്സ് മുഖയ് പ്രഭാഷണം

നടത്തി. പരിഷത്ത് പ്രസിഡ
ന്റ് ടി.ഗംഗാധരൻ അധയ്ക്ഷ
നായി. സി പി നാരായണൻ
എം.പി, കമ്മീഷൻ അംഗം െക
ജി േപ്രംകുമാർ, െപ്രാഫ. എം
െക പ്രസാദ്, േഡാ. എം.പി
പരേമ ശവ്രൻ, േഡാ. എസ്
ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ സംസാ
രിച്ചു. ജനറൽ െസക്രട്ടറി ടി
െക മീരാഭായ് സവ്ാഗതവും
ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി സി.പ്രവീൺ
ലാൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

യുവസമിതി സംസ്ഥാനസേമ്മളനം
ശാസ്ത്രെത്ത ജീവിതരീതി ആക്കുന്നതിൽ സംഭവിച്ച പിഴവുകൾ ആണ് നിലവിെല സാമൂഹിക
പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണം - െപ്രാഫ.ടി.ജയരാമൻ
മാറ്റത്തിനും ഉള്ളതാെണന്നും സ h വ ക ല ാ ശ ാ ല ക ള ി h
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. യുവസ നിന്നുള്ള വിദയ്ാhത്ഥിപ്രതി
മിതി സംസ്ഥാന െചയhമാh നിധികh പെങ്കടുക്കുകയും
സി.എസ്. ശ്രീജിത്ത് ഉദ്ഘാ
ടന െസഷനിh അധയ്ക്ഷ പ്രതിനിധികേളാട് സംവാദി
നായി. ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത് ക്കുകയും െചയ്തു. 14 ജിലല്ക
പ്രസിഡന്റ് വി.െക മധു, വാമ ളിh നിന്നായി 127 പ്രതിനിധി
നപുരം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് കh ആണ് സേമ്മളനത്തിh
പ്രസിഡന്റ് െക പി ചന്ദ്രh, പെങ്കടുത്തത്. 12 ജിലല്കളിh
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്
പ്രസിഡന്റ് ടി ഗംഗാധരh, നിന്നും ഗേവഷകക്കൂട്ടം,
ജനറh െസക്രട്ടറി മീരാഭായി, സേങ്കതം എന്നീ വിഷയ
പാേലാട് േമഖലാ പ്രസിഡ സമിതികളിh നിന്നുമുള്ള
യുവസമിതി സം ാന സേ ളന ിൽ െപ്രാഫ.ടി.ജയരാമൻ സംസാരിക്കു
ന്റ് എh ഗംഗാധരh പിളള പ്രാതിനിധയ്ം ഉണ്ടായിരുന്നു.
യുവസമിതി സംസ്ഥാനസ കാരയ്ങ്ങh പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ചരിത്രെത്ത വികലമാക്കാനു എന്നിവh സംസാരിച്ചു.
സേമ്മളനത്തിh അവത
േമ്മളനം െസപ്തംബh 22,23,24 രാ്രഷ്ടീയ ലക്ഷയ്േത്താെടയാ ള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നിലവിh
യു വ സ മ ി ത ി യു െ ട രിപ്പിച്ച പ്രേമയങ്ങh.
തീയയ്തികളിലായി തിരുവന െണന്ന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. നടക്കുന്നത്. ഇതിെനതിെര സംസ്ഥാന കhവീനh
ന്തപുരം ജിലല്യിh പാേലാട് കൃതയ്മായ അറിവുകh മ ത ന ി ര േ പ ക്ഷ മൂല യ്ങ്ങ h ജയ്ശ്രീകുമാh വാhഷിക
1.സവ്ാശ്രയ വിദയ്ാഭയ്ാസ
സ്കൗട്ട് ആന്റ് ൈഗഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും േബാധപൂhവ ഉയhത്തിപ്പിടിച്ചുെകാണ്ടുള്ള റിേപ്പാhട്ടും െചയhമാh സങ്കhപം പുന:പരി േശാ
െസന്ററിh വച്ച് നടന്നു. മായ പ്രചാരണം ആണ് മുേന്നറ്റങ്ങh ഉണ്ടാകണം. ശ്രീജിത് സി.എസ്. സംഘട ധിക്കുക. 2 .പുനരധിവാസ
സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ നടക്കുന്നത്. ശാ്രസ്തെത്ത പാഠപുസ്തകങ്ങളിh പഠിപ്പി നാേരഖയും അവതരിപ്പിച്ചു.
േബാhഡ് അംഗം െപ്രാഫ. ജീവിതരീതി ആക്കുന്നതിh ക്കുന്നേതാ മറ്റു അക്കാദമി കലാലയസമരങ്ങളുെട നാ ത്തിെന്റ ജാതിേക്കാളനിമാതൃ
ടി ജയരാമh ആമുഖ പ്രഭാ സംഭവിച്ച പിഴവുകh ആണ് കേമാ ആയ ഒന്ന് മാത്രമലല് hവഴികh എന്ന െസഷനിh കകh അവസാനിപ്പിക്കണം
ഷണം നടത്തി. ഭരണാധി നിലവിെല സാമൂഹികപ്ര ശാ്രസ്തം, അധവ്ാനെത്ത ലഘൂ േപാണ്ടിേച്ചരി, ൈഹദരാ 3.ൈവക്കത്തഷ്ടമി : ജാതിതാ
കാരികh അശാ്രസ്തീയമായ തിസന്ധികhക്ക് കാരണം. കരിക്കുന്നതിനും സാമൂഹയ് ബാദ്, െജ.എh.യു എന്നീ ലെപ്പാലി നിhത്തലാക്കുക.
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സമുദ്രം ആധുനികകാലെത്ത
കുപ്പെത്താട്ടിയായി പരിണമിക്കുന്നു - േഡാ.എം.
ബിജുകുമാർ

ഹരിതേകരളം മിഷൻ ൈവസ് െചയർേപഴ്സൺ േഡാ. ടി.എൻ. സീമ സംസാരിക്കു

തിരുവനന്തപുരം : വിക
സനെമന്ന് ഓമനേപ്പരിട്ടുവി
ളിക്കുന്ന പുതിയകാല ദുhന
ടപ്പുകhക്ക് ഏറ്റവും വലിയ
വിലെകാടുേക്കണ്ടത് സമുദ്ര
ങ്ങളാെണന്നും എലല്ാ അഴു
ക്കുചാലുകളും കടലിേലക്ക്
എന്നതാണ് നടപ്പുരീതിെയ
ന്നും േകരള യൂണിേവഴ്സി
റ്റി അകവ്ാട്ടിക് ബേയാളജി
ആhഡ് ഫിഷറീസ് െപ്രാഫ
സh േഡാ. എം.ബിജുകുമാ
h അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. േകരള
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
േനതൃതവ്ത്തിh ശംഖുമുഖത്ത്
സംഘടിപ്പിച്ച സമുദ്രമലിനീ
കരണത്തിെനതിെരയുള്ള
ജനകീയ കയ്ാമ്പയിനിh
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു
അേദ്ദഹം. നഗരമാലിനയ്ങ്ങളും
വയ്ാവസായിക മാലിനയ്ങ്ങളും
ആണവമാലിനയ്ങ്ങhേപാലും
നിേക്ഷപിക്കാനുള്ള കുപ്പെത്താ
ട്ടിയായാണ് ആധുനിക മനുഷയ്
h കടലിെന കാണുന്നെതന്നും
അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
മഴെവള്ളത്തിh കലhന്ന്

അമല്വത്കരിക്കെപ്പട്ട് സമു
ദ്രത്തിെലത്തുന്ന കാhബh
ൈഡഓക്ൈസഡും സhഫh
ൈഡഓക്ൈസഡും ഉhെപ്പ
െട അന്തരീക്ഷത്തിേലക്ക്
പുറന്തള്ളുന്ന വിഷവാതക
ങ്ങh സമുദ്രജലജീവികളുെട
ൈജവഘടനയിh വലിയ
മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെത
ന്നും അേദ്ദഹം കൂട്ടിേച്ചhത്തു.
കാhബhൈഡ ഓക്ൈസഡി
െന വhേതാതിh ആഗിരണം
െചയ്ത് ആേഗാളതാപനം നിയ
ന്ത്രിക്കുന്നതിh സമുദ്രത്തിെന്റ
പങ്ക് െചറുതലല്. മhസൂh
മഴയുെട ഏറ്റക്കുറച്ചിലിെന
സവ്ാധീനിക്കുന്നതും മെറ്റാന്ന
ലല്. മനുഷയ്h ഉhെപ്പെടയുള്ള
ജന്തുക്കhക്ക് ആഹാരപദാ
hഥങ്ങh പ്രദാനം െചയയ്ുന്നതി
h മുന്നിh നിhക്കുന്ന സമു
ദ്രങ്ങh പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുെട
സംഭരണികൂടിയാണ്.
അതിhത്തി രക്ഷാേസന
യുെടയും ലയhസ് കല്ബ്ബി
െന്റയും സഹകരണേത്താെട

പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച േബാ
ധവത്കരണകല്ാസ്സും ശുചിതവ്
പരിപാടിയും ബിഎസ്എഫ്
െസക്ടh െഹഡ്കവ്ാhേട്ടഴ്സ്
ഡിഐജി ബാബുചന്ദ്രhനായ
h ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. െക.ശ്രീ
കുമാh അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.
ഹരിതേകരളം മിഷh ൈവസ്
െചയhേപഴ് സh േഡാ.
ടി.എh. സീമ, ലയhസ്
ഡി്രസ്ടിക്ട് ഗവhണh െക.
സുേരഷ്, കൗhസിലh
േസാളമh െവട്ടുകാട്, അഡവ്.
വി.െക.നന്ദനh, അനിhകുമാ
h, ആhെസയിന്റ്സ് േകാളജ്
എh.എസ്.എസ്. േപ്രാഗ്രാം
ഓഫീസh െക. വിജയകുമാരി,
േകാട്ടhഹിh പ്രിhസിപ്പh
െക.ആh. ജസീല എന്നിവ
h സംസാരിച്ചു. പരിഷത്ത്
േമഖലാ പ്രസിഡന്റ് ടി.പി.
സുധാകരh സവ്ാ ഗതവും
െസക്രട്ടറി പി. പ്രദീപ് നന്ദിയും
പറഞ്ഞു.

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇെന്നാേവേറ്റഴ്സ് മീറ്റ്

എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇേന്നാേവേറ്റഴ്സ് മീറ്റിh േഡാ.എം.പി.പരേമശവ്രh യുവ എഞ്ചിനീയhമാരുമായി സംവദിക്കുന്നു

ഐ.ആh.ടി.സി : 2017 ഓഗ
സ്റ്റ് 27,28 തീയതികളിh ഐ
ആhടിസിയിh വച്ച് എഞ്ചിനീ
യറിംഗ് വിദയ്ാhത്ഥി സംഗമം
നടന്നു. അവസാന വhഷ
എഞ്ചിനീയറിംഗ് േപ്രാജക്ടുക
ളിh സാമൂഹയ് പ്രാധാനയ്മുള്ള
വെയ കെണ്ടത്തി Show-case
െചയയ്ുക, അവയുെട തുട
hച്ചക്കും തുടhപഠനത്തിനും
േവണ്ട സഹായങ്ങh എത്തി
ക്കുക എന്നീ ലക്ഷയ്ങ്ങേളാ
െടയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഇെന്നാേവേറ്റഴ്സ് മീറ്റ് സംഘ
ടിപ്പിച്ചത്. ശാ്രസ്തസാേങ്കതിക
വിദയ്കളുെട വികാസ ചരിത്രം,

മെറ്റാരു േലാകനിhമിതിയിh
എഞ്ചിനിയറുെട പങ്ക്, ശാ
്രസ്തവും ശാ്രസ്തേബാധവും,
എഞ്ചിനീയറിംഗ് േമഖലയും
സംരംഭകതവ്വും, നാടിനുേവ
ണ്ട സേങ്കതികവിദയ്, മാലിനയ്ം
സമ്പത്താക്കാം,
ബദh
ഊhജം, നിhമാണ േമഖലയി
െല ബദh അേനവ്ഷണങ്ങh,
വിവരസാേങ്കതിക വിദയ്യും
അറിവിെന്റ ജനാധിപതയ്വും
തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിh കല്ാ
സുകളും ചhച്ചകളും നടന്നു.
തുടhന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
വിദയ്ാhത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ


‘സേങ്കതം' രൂപീകരിച്ചു.
സുസ്ഥിര വികസനത്തിലൂ
ന്നിയ അന്തhൈവജ്ഞാനിക
ചhച്ചകhക്കാണ് സേങ്കതം
പ്രാധാനയ്ം െകാടുക്കുന്നത്.
സേങ്കതത്തിെന്റ രൂപീകര
ണത്തിനു േശഷം മാലിനയ്
സംസ്കരണം എന്ന വിഷ
യത്തിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ്
േപ്രാജക്ട് എന്ത്?, എങ്ങെന?
എന്ന വിഷയത്തിലും 2
വhക്ക് േഷാപ്പുകh സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. യുവസമിതിയുെട
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദയ്ാhഥി
ക്കൂട്ടായ്മയാണ് ഇേന്നാേവേറ്റ
ഴ്സ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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പ്രപഞ്ചവും ജീവനും ശില്പശാല
ഐ.ആh.ടി.സി : പ്രപഞ്ച
വും ജീവനും ശില്പശാല െസ
പ്തംബh 29, 30 തിയയ്തികളിh
ഐഅhടിസിയിh െവച്ചു
നടത്തി. ശാ്രസ്താവേബാധസ
മിതി കhവീനh ഏ.പി.മുര
ളീധരh സവ്ാഗതമാശംസിച്ചു.
പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസി
ഡണ്ട് ടി. ഗംഗാധരh ഉദ്ഘാ
ടനം നിhവഹിച്ചു. േഡാ.െക.
പി.അരവിന്ദh ആമുഖം അവ
തരിപ്പിച്ചു. ജീവh െസഷനുക
h േഡാ.െക.പി.അരവിന്ദനും
േഡാ.ഹരികുമാരനും േചhന്നാ
ണ് നയിച്ചത്.
1. ആധുനിക ബേയാളജി:
ഡാhവിh മുതh ജിേനാം
വെര 2. േകാശം: ജീവെന്റ
അടിസ്ഥാന ഘടകം 3.
പരിണാമം: ലൂക്കയിh നിന്ന്
ൈജവ ൈവവിധയ്ത്തിേല
ക്ക് 4. മനുഷയ്പരിണാമം:
ലൂസിയുെട മക്കh 5. ഉല്പത്തി:
സയhസിെന്റ കണ്ണിh 6.
തന്മാത്രാ സാേങ്കതികവിദയ്
യുെട അത്ഭുതേലാകം

പ്രപഞ്ചം െസഷനുകh: 1.
പ്രപഞ്ച വിജ്ഞാനത്തിെല
പടവുകh ; ടി.െക. േദവരാജ
h, 2. മഹാവിസ്േഫാടനവും
േശഷവും : േഡാ.ൈടറ്റസ് െക
മാതയ്ു, 3. നക്ഷത്രങ്ങളുെട
ജനനവും മരണവും : േഡാ
എh ഷാജി, 4. നീലേഗാള
വും അയhക്കാരും എങ്ങെന
ഉണ്ടായി : െപ്രാ. െക പാപ്പുട്ടി,
5. ബഹിരാകാശ ജാലകം :
പി. എം സിദ്ധാhത്ഥh, 6.
ഉള്ളിെന്റയുള്ളിhസൂക്ഷ്മ പ്ര
പഞ്ചം : േഡാ. മധു െക.
ജീവh വിഭാഗത്തിh 49
ഉം പ്രപഞ്ചം വിഭാഗത്തിh 54
ഉം േപരാണ് (െമാത്തം 103)
പങ്കാളികളായത്. ശാ്രസ്ത
ധയ്ാപകh :47, ശാ്രസ്തഗേവ
ഷകh:10, ശാ്രസ്ത ഡിഗ്രി/
പിജി വിദയ്ാhത്ഥികh:27,
മറ്റുള്ളവh:19. ശില്പശാലയുെട
ചില പരിമിതികളും തുടhകല്ാ
സ്സുകh െമച്ചെപ്പടുത്താനുള്ള
നിhേദ്ദങ്ങളും പങ്കാളികh
എഴുതി നhകി.

മീസിൽസ് - റുെബല്ല പ്രതിേരാധ
കുത്തിെവപ്പ് കയ്ാംെപയിൻ
വിജയിപ്പിക്കുക
പത്രക്കുറിപ്പ്
ഒക് േടാബh 3 മുതh
ഇന്തയ്യിെലാട്ടാെക മീസിhസ്
റുെബലല് പ്രതിേരാധ കുത്തി
െവപ്പ് കയ്ാംെപയിh നടക്കു
കയാണ്. 9 മാസം മുതh
15 വയസ്സുവെരയുള്ള എലല്ാ
കുട്ടികhക്കും ഒരുമിച്ച് ഒേര
സമയം കുത്തിെവപ്പ് നhകാ
നുള്ള പരിപാടിയാണിത്.
ഇതുവഴി േരാഗപ്രസരണം
പൂhണമായും തടയുകെയന്ന
താണ് ഈ കയ്ാംെപയിെന്റ
ലക്ഷയ്ം. േമhപറഞ്ഞ പ്രായപ
രിധിയിലുള്ള 95%ത്തിലധികം
േപh കുത്തിെവപ്പ് എടുക്കു
ന്നതിലൂെട സമൂഹത്തിെന്റ
െമാത്തത്തിലുള്ള പ്രതിേരാധ
ശക്തി (herd immunity) വhധി
ക്കുകയും െചയയ്ും. അേതാെട
േരാഗാണുക്കhക്ക് പുതിയ
ആളുകളിേലയ്ക്ക് പടരാh സാ
ധിക്കാെത വരികയും േരാഗം

ക്രേമണ ഇലല്ാതാവുകയും
െചയയ്ും. അതുെകാണ്ടുതെന്ന
ജനങ്ങളുെട പരിപൂhണമായ
സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും
ഈ പരിപാടിയുെട വിജയ
ത്തിന് ആവശയ്മാണ്. നിക്ഷി
പ്ത താhപരയ്ക്കാരായ ചില
വയ്ക്തികളും സംഘടനകളും
അശാ്രസ്തീയമായ വാക്സിh
വിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങളുമായി
ഇത്തവണയും രംഗത്ത് വന്നി
ട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങhക്കിടയിh
ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാh
ഇത്തരം വയ്ാജ പ്രചാരണങ്ങh
കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അത്തര
ക്കാhക്ക് എതിെര സതവ്രമായ
നിയമനടപടികh സവ്ീകരിക്ക
ണെമന്നും െപാതുസമൂഹ
ത്തിh വയ്ാപകമായ േബാധ
വhക്കരണ പ്രവhത്തനത്തിന്
േനതൃതവ്ം നhകണെമന്നും
േകരള ശാ്രസ്ത സാഹിതയ്
പരിഷത്ത് സhക്കാരിേനാട്
ആവശയ്െപ്പടുന്നു.

അറവുശാലകളിൽ ഉറവിട
മാലിനയ് സംസ്കരണം
ഉറപ്പുവരുത്തണം

േകാഴിേക്കാട് : േകാ
ഴിേക്കാട് ബീച്ച് ഭാഗത്ത്
കടലിേലക്ക് മാലിനയ്ങ്ങh
തള്ളുന്നതിh നിന്നും അറ
വുശാലകെള കhശനമായി
തടയണെമന്ന് േകാഴിേക്കാട്
േകാhപ്പേറഷേനാടും ജിലല്ാ
ഭരണകൂടേത്താടും ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് േകാഴി
േക്കാട് ജിലല്ാപരിസരസമിതി
ആവശയ്െപ്പട്ടു.
നഗരത്തിേലയും പ്രാന്ത
പ്രേദശങ്ങളിേലയും അറവ്
ശാലകളിെല മാലിനയ്ങ്ങh
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ഉറവിടത്തിh തെന്ന സം
സ്കരിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പു
വരുത്തണം. അങ്ങെന െച
യയ്ാത്തവരുെട ൈലസhസ്
റദ്ദാക്കണെമന്നും സമിതി
ആവശയ്െപ്പട്ടു. േയാഗത്തിh
മണലിh േമാഹനh അധയ്
ക്ഷത വഹിച്ചു. െപ്രാഫ.
െക.ശ്രീധരh, ഇളവനി
അേശാകh, െഎ. രാമദാ
സh, ജിലല്ാ കhവീനh
െക.പ്രഭാകരh എന്നിവh
സംസാരിച്ചു.

3

2017 ഒേക്ടാബh 1 -30

ജനറൽ െസക്ര റിയുെട ക

സ്ത്രീസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് - ശില്പശാല

്

േകരളം ശാസ്ത്രേത്താെടാപ്പം
പരിഷത്തിെന്റ ജേന്മാേദയ്ശം ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രേബാ
ധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ്. നേവാത്ഥാന കാലഘട്ടത്തി
െന്റ തുടർച്ചയായാണ് ശാസ്ത്രേബാധന പ്രവർത്തനെത്ത
പരിഷത്ത് കണ്ടത്. 1976െല ഭരണഘടനാ േഭദഗതിയും
ഈ ലക്ഷയ്െത്ത സാധൂകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ
ശാസ്ത്രേബാധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് പൗരെന്റ കടമയായി
വിവക്ഷിക്കുന്ന രാജയ്മാണ് നമ്മുേടത്. മേതതരതവ്ത്തിലും
ശാസ്ത്രേബാധത്തിലും സാമൂഹയ്നീതിയിലും സാംസ്കാരിക
ൈവവിധയ്ത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് നമ്മുെട ഭരണഘടന.
ഉയർന്ന വിദയ്ാഭയ്ാസം ഉള്ളതുെകാണ്ട് മാത്രം ശാസ്ത്രേബാധം
ഉള്ളവരാകണെമന്നില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു െകാണ്ടി
രിക്കുകയാണ്. മിത്തുകെള ചരിത്രമാക്കി വയ്ാഖയ്ാനിക്കുകയും
ആചാരങ്ങളും വിശവ്ാസങ്ങളും സർക്കാരിെന്റ ഗേവഷണ
വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയും െചയയ്ുന്ന അസുഖകരമായ രാ
ഷ്ട്രീയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
േലാകത്താകമാനം തെന്ന ശാസ്ത്രവിരുദ്ധതയുെടയും
വർഗീയ േദശീയതയുേടയും തീവ്രവലതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക
ളുേടയും കൂട്ടുെകട്ട് പ്രതയ്ക്ഷത്തിൽ തെന്ന അരങ്ങ് കീഴടക്കാൻ
ശ്രമിക്കയാണ്. ഇതിെനതിരായി ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും
ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നത് ശുേഭാദർക്കമായ കാരയ്മാണ്.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 22 ന് അേമരിക്കയിലടക്കം നാനായിട
ങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രഞ്ജൻമാർ െതരുവിലിറങ്ങി മാർച്ച് േഫാർ
സയൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ശാസ്ത്ര സാഹിതയ് പരിഷത്ത്
േപാലുള്ള സംഘടനകെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഊർജ
ദായകമാണ്. പരിണിതപ്രജ്ഞരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട
ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും എങ്ങെനയാണ് മാനവസമൂ
ഹെത്ത മാറ്റിത്തീർക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന്
നിരന്തരം സാമാനയ്ജനങ്ങെള േബാധയ്െപ്പടുത്തിെക്കാേണ്ട,
കാരയ്കാരണബന്ധേത്താെടയുള്ള സാമൂഹയ്ചിന്ത ഉയർത്തി
െക്കാണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ.
അതിന് േവണ്ടിയുള്ള അവസരമാക്കിയാണ് മാഡം
കയ്ൂറിയുേടയും സി.വി രാമേന്റയും ജവഹർലാൽ െനഹ്റു
വിേന്റയും ജന്മദിനങ്ങെള ആേഘാഷമാക്കാൻ നമ്മൾ
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
നവംമ്പർ 7 ( മാഡം കയ്ൂറി, സി.വി രാമൻ ജന്മദിനം)
മുതൽ നവംമ്പർ 14 (െനഹ്റുവിെന്റ ജന്മദിനം) വെരയുള്ള
ദിവസങ്ങളിൽ േകരളം ശാസ്ത്രേത്താെടാപ്പം (Kerala Rally
For Science)എന്ന പരിപാടി നാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക
യാണ്. േകരള ശാസ്ത്ര സാേങ്കതിക പരിസ്ഥിതി വകുപ്പിെന്റ
സഹകരണേത്താടുകൂടിയാണ് നാമിത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
അതുെകാണ്ട് തെന്ന ശാസ്ത്രസാേങ്കതിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായി
ബന്ധെപ്പടുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ സാധയ്ത നമുക്ക് തുറന്നു
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര
ജ്ഞരും ഗേവഷകവിദയ്ാർഥികളും അധയ്ാപകരുെമല്ലാമായി
ൈകേകാർത്ത് റാലികൾ, സംവാദങ്ങൾ, പ്രദർശനങ്ങൾ,
കുട്ടികളുെട ഇടയിലുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാം
സ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി യുക്തിയിലും ശാസ്ത്ര
േബാധചിന്തയിലും ഊന്നിയ േകരളം സാധയ്മാണ് എന്ന
സേന്ദശമാണ് നാം എത്തിേക്കണ്ടത്.
ജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിനുേവണ്ടി ശാസ്ത്രം ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി,
എന്നതാണ് നമ്മുെട മുദ്രാവാകയ്ം
േസ്നഹേത്താെട
ടി.െക.മീരാഭായ്

 ജ ന ാ ധ ി പ ത യ്േ ബ ാ ധ വു ം
സമ
ത വ്േ ബ ാ ധ വു ം
ഉ ാ യ ി വ േ ര ത്
വിദയ്ാഭയ്ാസപ്രക്രിയയിലൂെട െ യാണ്.
രാ ീയപ്രവർ ന ിെ ബാലപാഠ
ൾ കലാലയ ിൽനി തെ പഠിക്കണം.
വിദയ്ാർഥികളുെട ജനാധിപതയ്അവകാശ
ൾ നിേഷധിക്കരുത്.


ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ജിലല്ാ പ

കണ്ണൂh : ്രസ്തീസൗഹൃദ
പഞ്ചായത്ത് കണ്ണൂh ജി
ലല്ാതല ശില്പശാലയുെട
ഉദ്ഘാടനം 2017 ആഗസ്റ്റ്
30 ഞായറാഴ്ച െപരളേശ്ശരി
വി. െക. രാഘവh െമേമ്മാ
റിയh പഞ്ചായത്ത് ഹാളിh
െപരളേശ്ശരി പഞ്ചായത്ത് പ്ര
സിഡന്റ് എ.െക.ചന്ദ്രhമാസ്റ്റh
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിh
സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി. ഗം
ഗാധരh അധികാര വിേകന്ദ്രീ
കരണത്തിെന്റ രാ്രഷ്ടീയം എന്ന
വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. േകന്ദ്ര
നിhവവ്ാഹക സമിതി അംഗം
െക. വിലാസിനി ആമുഖാ
വതരണം നടത്തി. തുടhന്ന്
എന്താണ് ലിംഗതുലയ്ത /
എന്തുെകാണ്ട് ലിംഗതുലയ്താ
സമീപനം എന്ന വിഷയത്തി
h േഡാക്ടh രാേജഷ് അവ
തരണം നടത്തി. കുടുംബം,
െപാതുഇടം, ൈകമാറിയ

ായ

് ൈവസ് പ്രസിഡ ് പി. പി. ദിവയ് നിർവഹിക്കു

സ്ഥാപനങ്ങh, െതാഴിലിടം,
സംഘടനകh എന്നിവെയാ
െക്ക എത്രമാത്രം ്രസ്തീസൗഹൃ
ദപരമാെണന്ന കാരയ്ം ഗ്രൂപ്പ്
ചhച്ചയിലൂെട കെണ്ടത്തുക
യും േക്രാഡീകരിച്ച് അവതരി
പ്പിക്കുകയും െചയ്തു.
്രസ്തീ സൗഹൃദപരത/ലിംഗ
തുലയ്ത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള മാ
hഗ്ഗങ്ങളും അവയുെട പഞ്ചാ
യത്തുതല പ്രാേയാഗികതയും
പി. വി. വിേനാദ് (ആലപ്പുഴ)
അവതരിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്തി
െന്റ ചരിത്രവും സാമൂഹയ്പരി
േച്ഛദവും വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാ
യിരുന്നു അവതരണം.
പഞ്ചായത്തിെന സഹാ
യിക്കുന്നതിനായി 15 അംഗ
പ്രവ h ത്ത ക സ മ ി ത ി െ യ
(സബ്കമ്മറ്റി)െയ തിര
െഞ്ഞടുത്തു. കയ്ാമ്പിെന്റ
ഉേദ്ദശലക്ഷയ്ങ്ങളും ഉടh

നടേത്തണ്ട പ്രവhത്തനങ്ങളും
സംസ്ഥാന ജന്റhവിഷയസ
മിതി കhവീനh പി. േഗാപ
കുമാh അവതരിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു. മുതിhന്ന പരിഷത്ത്
പ്രവhത്തകരായ രത്നാകരh,
േമായി, ബാലകൃഷ്ണh എന്നിവ
രുെട സാന്നിധയ്ം ശില്പശാലയ്ക്ക്
ഏെറ ഉണhേവവ്കി. കണ്ണൂh
ജിലല്ാ ജന്റh വിഷയസമിതി
കhവീനറും സംഘാടക
സമിതി കhവീനറുമായ
പി. വി. രഹന സവ്ാഗതവും
േക്ഷമകാരയ്സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി
െചയhേപഴ്സh പി. സി.
സുനില നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
കണ്ണൂh ജിലല്യിെല വിവിധപ
ഞ്ചായത്തുകളിh നിന്നായി
ആെക 87 േപh പെങ്കടുത്തു.

പത്രക്കുറിപ്പ്

നഗരപ്രേദശങ്ങളിൽ േകന്ദ്രീകൃത
മാലിനയ്സംസ്കരണ േപ്രാജക്ടുകൾ
െകാണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന്
പിൻമാറുക.
േകരളത്തിh ഉറവിട
മാലിനയ്സംസ്കരണവുമാ
യി ബന്ധെപ്പട്ട് സhക്കാh
നടപ്പാക്കിവരുന്ന പ്രവhത്ത
നങ്ങെള സവ്ഗ തം െചയ്ത
സംഘടനയാണ് ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത്.
ഇക്കാരയ്ത്തിh പരിഷത്ത്
സംഘടനയക്ക് െചയയ്ാh
കഴിയുന്ന പ്രവhത്തനങ്ങളി
h പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുക
യും െചയയ്ുന്നുണ്ട്.
ഉറവിടമാലിനയ്സംസ്ക
രണം പ്രധാന തന്ത്രമായി
സവ്ീകരിച്ചുെകാണ്ട് ജനപ
ങ്കാളിത്തേത്താെട നടപ്പിലാ
ക്കി ഏതാനും മാതൃകകh
സൃഷ്ടിക്കാh േകരളത്തിന്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. േകരള
ത്തിെല മാലിനയ്പ്രശ് നം
സങ്കീhണമാകാh കാരണം
സാേങ്കതികവിദയ്കളുെട
അഭാവമലല്. മാലിനയ്േശഖര
ണം, തരംതിരക്കh, കടത്ത്
എന്നിവയാണ് വലിയ
പ്രശ്നമായി നിലനിhക്കു
ന്നത്. ഇത് സമൂഹത്തിെന്റ

മേനാഭാവവുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ടതാണ്. താh ഉhപാ
ദിപ്പിക്കുന്ന മാലിനയ്ം എടു
ത്തുമാറ്റാh മെറ്റാരാh
േവണെമന്ന മനഃസ്ഥിതി
നിലനിhക്കുന്നിടേത്താളം
മാലിനയ്പ്രശ്നം പരിഹരി
ക്കെപ്പടുകയിലല്. “എെന്റ
മാലിനയ്ം എെന്റ ഉത്തരവാ
ദിതവ്ം’’ എന്ന േബാധേത്താ
െട ഉറവിടത്തിh മാലിനയ്ം
സ ം സ് ക്ക ര ി ക്കു ക യ ാ ണ്
പ്രശ് നപരിഹാരത്തിനുള്ള
ഫലപ്രദമായ രീതി. ഇക്കാ
രയ്ത്തിh ഗ്രാമ-നഗര വയ്തയ്ാ
സം േകരളത്തിലിലല്.
ഇേപ്പാh േകരളത്തിെല
നഗരങ്ങളിെല മാലിനയ്ങ്ങളി
h നിന്ന് ഊhജ്ജം ഉhപാ
ദിപ്പിക്കുന്ന േകന്ദ്രീകൃതമാലി
നയ്സംസ്കരണ പല്ാന്റുകh
ആേഗാള െടണ്ടh വിളിച്ച്
സ്ഥാപിക്കാh േപാകുന്ന
തായി അറിയുന്നു. ഇത്തരം
േകന്ദ്രീകൃതമാലിനയ്സംസ്ക
രണ പല്ാന്റുകh മിക്കതും സാ
േങ്കതികവിദയ്വില്പനക്കാhക്ക്

PARISHAD VARTHA  2017 OCT 1 - 30 Volume:17 Issue: 19, 20 page no.3



േനട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിെക്കാടു
ക്കുന്നത് മാത്രമായിത്തീhന്ന
താണ് മുh അനുഭവങ്ങh.
കഴിഞ്ഞ 10-15 വhഷമായി
േകരളത്തിh വളെര ശ്രമക
രമായി വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത
വിേകന്ദ്രീകൃതമാലിനയ്സം
സ്കരണ സാംസ്കാരെത്ത
യാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങളി
ലൂെട തള്ളിക്കളയുന്നത്.
അതിനാh നഗരങ്ങളി
െല േകന്ദ്രീകൃതമാലിനയ്സം
സ് കരണ പദ്ധതികളിh
നിന്നും പിന്മാറണെമന്നും
പകരം ഉറവിട മാലിനയ്സം
സ്കരണത്തിനുള്ള ബഹു
ജനപ്രസ്ഥാനം വളhത്തി
െയടുക്കാനുള്ള നടപടികh
ഊhജ്ജിതമാക്കണെമന്നും
േകരള ശാ്രസ്ത സാഹിതയ്
പരിഷത്ത് േകരള സhക്കാ
രിേനാട് അഭയ്hത്ഥിക്കുന്നു.
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േകരളം സംവാദാത്മകമായി
േക

രളം േനരിടുന്ന സമകാലീന വികസന സാംസ്കാരിക പ്രശ്നങ്ങh ജനസാമാനയ്വുമായി ചhച്ച െചയയ്ുക എന്ന ലക്ഷയ്േത്താെടയാണ് ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് മെ ാരു േകരളം സാധയ്മാണ് എന്ന െപാതു തലെക്കട്ടിh ജനസംവാദയാത്രകh സംഘടിപ്പിച്ചത്. വികസനസംവാദയാത്ര
െസപ്തംബh 30 മുതh ഒേക്ടാബh 3 വെര നടന്നു. ആെകയുള്ള 136 േമഖലകളിh 17േമഖലകളിh മാത്രമാണ് സംവാദം എത്താെത േപായത്. കാസ
hേഗാഡ് (കാസhേഗാഡ്) ,എടക്കാട്,കൂത്തുപറമ്പ്(കണ്ണൂh), െകാേണ്ടാട്ടി,മലപ്പുറം,അരീേക്കാട്, വണ്ടൂh തിരൂh, തിരൂരങ്ങാടി (മലപ്പുറം),െചhപ്പുള
േശ്ശരി,പട്ടാമ്പി,ഒറ്റപ്പാലം,മണ്ണാhക്കാട്(പാലക്കാട്), ചാരുംമൂട്, (ആലപ്പുഴ), മലല്പ്പള്ളി,പത്തനംതിട്ട,റാന്നി(പത്തനംതിട്ട),േകാതമംഗലം (എറണാകുളം)
എന്നിവെയാഴിെക േമഖലാക്കമ്മിറ്റികh നിലവിലുള്ള മുഴുവh സ്ഥലങ്ങളിലും സംവാദം നടന്നു. ഇത് ആെക ലക്ഷയ്ത്തിെന്റ 87.5% ആണ്. ഇവയിh
ചാരുംമൂട്, കായംകുളം,എടക്കാട് േമഖലകളിലും ഇേപ്പാh േമഖലാക്കമ്മിറ്റികh നിലവിലിലല്ാത്ത മാേവലിക്കര,അടിമാലി,ഇടുക്കി േമഖലകളിലും
ഒേക്ടാബh 10 ആകുേമ്പാh സംവാദം പൂhത്തീകരിക്കും.ഒരു േമഖലയിh3േകന്ദ്രങ്ങh വീതം ആെക408 േകന്ദ്രങ്ങളാണ്പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഇേപ്പാhത്തെന്ന
418 േകന്ദ്രങ്ങh നടന്നുകഴിഞ്ഞു.
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വളരുന്ന വലതുപക്ഷേബാധം ആശങ്കെപ്പടുത്തുന്നു ജനകീയ സംവാദം
േകാലേഞ്ചരി : പുക്കാട്ടു
പടി യൂണിറ്റും മുറിവിലങ്ങ്
ഗ്രാമീണ വായനശാലയും
േചർന്ന് ജനകീയ സംവാദം
സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒേക്ടാബർ 8ന്
ൈവകിട്ട് 7ന് വായനശാലാ
ഹാളിൽ പ്രസിഡന്റ് പി.വി
േബബി അധയ്ക്ഷത വഹിച്ച
സംവാദത്തിൽ െസക്രട്ടറി
എ ബി ഏലയ്ാസ് സവ്ാഗതം
പറഞ്ഞു. ജിലല്ാ കമ്മറ്റി
അംഗം എസ് എസ് മധു
വിഷയാവതരണം നടത്തി .
പുേരാഗമന കലാസാഹിതയ്

സംഘം ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി
െക രവിക്കുട്ടൻ തെന്റ പ്രതി
കരണത്തിൽ പുേരാഗമന
പ്രസ്ഥാനങ്ങളിെല പ്രവർ
ത്തകരിൽ വളർന്നു വരുന്ന
വലതുപക്ഷ േബാധത്തിൽ
ആശങ്ക േരഖെപ്പടുത്തി. വയ്
ക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ
പുേരാഗമനാശയങ്ങൾ പകർ
ത്തുന്നതിന് അവർക്കാകണം
. രാജയ്െത്ത സമീപകാല സം
ഭവങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളുെട
ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായും
അേദഹം പറഞ്ഞു . സി പി

വികസന സംവാദ യാത്ര

സംവാദയാത്ര മാനന്തവാടി
വയനാട് : മാനന്തവാടി
േമഖല വികസന സംവാദ യാ
ത്രയ്ക്ക് െവള്ളമുണ്ട യൂണിറ്റിൽ
നൽകിയ സവ്ീകരണത്തിൽ
പി.സുേരഷ് ബാബു വിഷയം
അവതരിപ്പിച്ചു. സതിശൻ
മാസ്റ്റർ സവ്ാഗതം പറഞ്ഞു.
ചർച്ചയിൽ വിേവക് , നസീർ,

ഇ.െക.ജയരാജൻ എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു. പരിഷത്ത്
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച
തിലൂെട ലഭിച്ച തുക ജാഥാ
കയ്ാപ്റ്റൻ പി.കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ
ഏറ്റ് വാങ്ങി. വി.െക.ശ്രീധരൻ
മാസ്റ്റർ നന്ദി പറഞ്ഞു

ഐ (എം) േലാക്കൽ െസക്ര
ട്ടറി െക.െക . ഏലയ്ാസ് ,
േബബി ഏലയ്ാസ് തുടങ്ങി
യവർ ചർച്ചയിൽ പെങ്കടു
ത്തു. പ്രേദശെത്ത കരിങ്കൽ
കവ്ാറികൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീ
ഷണികൾ ചർച്ചയിൽ ഉയർ
വികസന സംവാദം
ന്നു വന്നു. േമഖലാ കമ്മറ്റി
അംഗം എൻ െക നന്ദകുമാർ
െചറായി : ൈവപ്പിൻ േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസി
ആമുഖവും രാജു എൻ െക േമഖല സംവാദം േദവസവ്ംനട ഡൻറ് േഡാ െക െക േജാഷി
നന്ദിയും പറഞ്ഞു. 37 േപർ യൂണിറ്റിെന്റ ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു സംസാരി
ഒേക്ടാബർ 3ന് ൈവകിട്ട് 4 ച്ചു. മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസി
പെങ്കടുത്തു
മുതൽ നടന്നു . ജിലല്ാ കമ്മറ്റി ഡന്റ് ഭരതൻ മാസ്റ്റർ ചർച്ച
അംഗം എം െക േദവരാജൻ യിൽ പെങ്കടുത്തു . േമഖലാ
സമാപിച്ചു
മാസ്റ്റർ അധയ്ക്ഷത വഹിച്ച ൈവസ് പ്രസിഡൻറ് എൻ െക
സംവാദത്തിൽ കൂടൽ േശാഭൻ സുേരഷ് സവ്ാഗതം പറഞ്ഞു .
വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. 27 േപർ പെങ്കടുത്തു

വികസന സംവാദം

തമ്മനം : തമ്മനം യൂണിറ്റ് എലല്ാവരും ഉത്കണ്ഠ േരഖെപ്പ
ഒേക്ടാബh 2ന് ൈവകുേന്നരം ടുത്തി. ഇംഗ്ളീഷ് വിദയ്ാഭയ്ാ
4.30 ന് പളളിേശ്ശരിേറാഡിh സം െതാഴിലേനയ്ഷണത്തിെന്റ
സുവhണ വായനശാലയിൽ ഭാഗമായി അനിവാരയ്മാണന്ന്
വച്ച് വികസന സംവാദം സം അഭിപ്രായം ഉയhന്നു വന്നു.
ഘടിപ്പിച്ചു. 19 േപർ പെങ്കടു മാലിനയ് സംസ്കരണം ചhച്ച
ത്തു. ശയ്ാമളടീച്ചh ആയിരു െചയ്തു. സംവാദേശഷം വികസ
ന്നു അധയ്ക്ഷ. േഡാ.പി.ജലജ നസമിതി രുപീകരിച്ചു. െചയർ
വികസനസംവാദ യാത്രയിൽ മ ി േഡാ.േതാമസ് ഐസക് സംസാരിക്കു
സവ്ാഗതവും എ.ആh മാhട്ടിh മാൻ - റസീന ടീച്ചർ, ൈവസ്
ആലപ്പുഴ : മെറ്റാരു േകരളം കലല്ാപ്പുറത്ത് സമാപിച്ചു.
വികസന സംവാദങ്ങൾ ആമുഖാവതരണവും നടത്തി. െചയർമാൻ - വിബിൻ, കൺ
സാധയ്മാണ് എന്ന സേന്ദശവു
സമാപന സേമ്മളനം നടന്നു. സംവാദങ്ങൾക്കു മദയ് ഉപേഭാഗ വhധനയിh വീനർ - അhജുh.
മായി േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പി.െക.േമദിനി ഉദ്ഘാടനം മുമ്പായി ജാഥാംഗങ്ങൾ െച
വികസന സംവാദ യാത്ര സമാപിച്ചു
പരിഷത്തിെന്റ േചർത്തല, െചയ്തു. േഡാ.വി.എൻ.ജയച റുസംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ്
ൈതക്കാട്ടേശ്ശരി, പട്ടണക്കാട് ന്ദ്രൻ, എൻ െക.പ്രകാശൻ, ചുറ്റുമുള്ള അഞ്ഞൂറു വീടു
എന്നീ േമഖലകളുെട ആഭി േഡാ.ടി.പ്രദീപ്, അഡവ്.ജലജാ കൾ സന്ദർശിച്ച് പ്രചാര
മാതമംഗലം : ‘മെറ്റാരു വികസനം, േകരളവികസന
മുഖയ്ത്തിൽ ഒേക്ടാബർ 1ന് ചന്ദ്രൻ, എൻ.ആർ.ബാലകൃ ണം നടത്തി. സാധയ്മാണ് േകരളം സാധയ്മാണ് ’ എന്ന വും പരിസ്ഥിതിയും, മദയ്വ
രാവിെല കടക്കരപ്പള്ളിയിൽ
പുതിെയാരു േകരളം എന്ന മുദ്രാവാകയ്ം ഉയhത്തി ശാ hജ്ജനവും മദയ്നിേരാധനവും,
ഷ്ണൻ,
പി.സുേരന്ദ്രൻ,
രവീന്ദ്ര
നിന്നാരംഭിച്ച വികസന സം
ഗാനേത്താെടയാണ് ഓേരാ ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത് െപാതു ഗതാഗത സംവിധാ
വാദയാത്ര വയലാർ, അരൂർ, നാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. േകന്ദ്രത്തിലും പരിപാടികൾ മാതംഗലം േമഖലാ കമ്മിറ്റി നത്തിൻെറ പ്രസക്തി, െപാ
അരൂക്കുറ്റി, മാേക്കക്കടവ്, അഖിൽ അേശാകൻ സവ്ാഗ ആരംഭിച്ചത്. ഈ കയ്ാംെപ സംഘടിപ്പിച്ച വികസന തുജനാേരാഗയ് രംഗെത്ത
തിരുനലല്ൂർ, േചർത്തല, അരീ തവും ഡി.സന്ദീപ് കുമാർ യ്ൻ ശക്തമായി മുേന്നാട്ട് സംവാദയാത്ര സമാപിച്ചു. പ്രശ്നങ്ങൾ, പശ്ചിമ ഘട്ടവും
െകാണ്ടു േപാകണെമന്ന് ഒേക്ടാബh 1,2 തീയയ്തികളി േകരളത്തിൻെറ നിലനിൽപ്പും,
പ്പറമ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പരിപാടിയുെട ഭാഗമായി ചർച്ചയിൽ പെങ്കടുത്തവർ ലായി നടന്ന സംവാദയാത്ര േകരളത്തിെല മിച്ചവീടുകൾ
പരയ്ടനം നടത്തി ഒേക്ടാ
ബർ 3ന് ൈവകിട്ട് മുഹമ്മ 9 സവ്ീകരണ േകന്ദ്രങ്ങളിലും അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
കരിപ്പാലിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തുടങ്ങി േകരള വികസന
അംഗം ടി.വി.അനീഷിെന്റ വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒേട്ടെറ
സംവാദയാത്ര സമാപിച്ചു.
അധയ്ക്ഷതയിൽ തളിപ്പറമ്പ് വിഷയങ്ങൾ സംവാദയാത്ര
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻ യിൽ ചhച്ച െചയയ്െപ്പട്ടു. േക
കാഞ്ഞങ്ങാട് : െസപ്തം പെങ്കടുത്ത സംവാദത്തിൽ ചർചയിൽ പെങ്കടുത്തു.എം റിങ്ങ് കമ്മിറ്റി െചയhേപഴ്സൺ രളത്തിൽ അേങ്ങാളമിേങ്ങാളം
ബർ 29, 30, ഒേക്ടാബർ 1 16 േപർ പെങ്കടുത്തു - േഗാപാലൻ വിഷയം അവ സി.പി.ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാട സംവാദയാത്രയിൽ ഉയhന്ന
തിയയ്തികളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച െക.പി േവണുേഗാപാലൻ, ത രിപ്പിച്ചു. പി.െക.മുകുന്ദൻ, നംെചയ്തു. വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങളി നിhേദ്ദശങ്ങൾ േക്രാഡീകരിച്ച്
കാഞ്ഞങ്ങാട് േമഖലാതല സം ബാബുരാജ്, ശ്രീധരൻ ,നാ അശവ്ിൻ േനതൃതവ്ം നല്കി. 5 െല സവ്ീകരണത്തിനു േശഷം പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
വാദയാത്രയുെട ഒന്നാം ഘട്ടം രായണൻ േനതൃതവ്ം നല്കി. 5 മണിക്ക് അജാനൂർ പഞ്ചാ കടന്നപ്പള്ളിയിൽ സമാപിച്ചു.
വിവിധ സവ്ീകരണ േകന്ദ്ര
പൂർത്തിയായി. 29 ന് കളളാർ മണിക്ക് നീേലശവ്രത്ത് നടന്ന യത്തിെല െവള്ളിേക്കാത്ത് സമാപന സേമ്മളനത്തിൽ
ങ്ങളിൽ
െക.വി.മേനാജ്,െക.
പഞ്ചായത്തിെല െകാേട്ടാടി സംവാദത്തിൽ 65 േപർ പെങ്ക നടന്ന സംവാദേത്താെട ഇ.പി.ശിവദാസൻ അധയ്ക്ഷത
യൂണിറ്റിൽ േമഖലാതല ടുത്തു. െക.െക രാഘവൻ സംവാദ യാത്രയുെട ഒന്നാം വഹിച്ചു. പരിഷത്ത് ജിലല്ാ സി.പ്രകാശൻ, പി.ചന്ദ്രേശഖ
ഉദ്ഘാടനം വാർഡ് കൗൺ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. 10 ഘട്ടം അവസാനിച്ചു. 10 േപ േജായിൻറ് െസക്രട്ടറി െക.വി. രൻ, പി.പി.ബാലൻ, െക.വി.
സിലർ ബി.രമ നിhവഹിച്ചു. േപർ ചർചയിൽ പെങ്കടുത്തു രായിരുന്നു ജാഥാംഗങ്ങൾ. മേനാജ് വിഷയം അവതരിപ്പി സുനുകുമാh, എം.ശ്രീധരൻ,
എ.എം ബാലകൃഷ്ണൻ വിഷയം ചന്ദ്രേശഖരൻ 'േസാമരാജൻ ബാനറും പല്ക്കാർഡുകളും ച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, രേമശൻ
അവതരിപ്പിച്ചു. വി.എസ് ശ്രീകുമാർ, എന്നിവർ േനതതവ്ം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരാശരി 2 എം.ശുഭ ആശംസകൾ അhപ്പി േപരൂൽ, എം.ടി.സുേരഷ്കു
ച്ചു സംസാരിച്ചു.
മാh, െക.േമാഹനൻ തുടങ്ങി
ബാബു, െമയ്സൺ അനീഷ് നല്കി. ഒേക്ടാബർ 1ന് രാവിെല
മണിക്കൂർ
ആയിരുന്നു
സം
എന്നിവർ േനതൃതവ്ം നല്കി. 10 മണിക്ക് പുലല്ുർ െപരിയ
ഉ ൽ പ്പ ാ ദ ന ാ ധ ി ഷ്ഠ ി ത യവh സംസാരിച്ചു.
30 ന് രാവിെല 10മണിക്ക് പഞ്ചായത്തിെല ചാലിങ്കാ വാദത്തിനായി െചലവഴിച്ച
ജനസംവാദ സദസ്സ്
േകാേടാംേബളൂർ പഞ്ചായ ലിൽ നടന്ന സംവാദത്തിൽ ത്. േമഖലാ െസക്രട്ടറി പി.
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
'
ട്രഷറർ
എം
ത്തിെല തായന്നൂരിൽ നടന്ന വി.ടി കാർതയ്ായനി വിഷയം
ചിറ്റൂh : എറണാകുളം ജി.േഗാപിനാഥ്(വികസനം
സംവാദത്തിന് േജായ്സ്, അവതരിപ്പിച്ചു. 20േപർ മാധവൻ നമ്പയ്ാർ ൈവസ്
േമഖലയിെല
ആദയ്െത്ത മുഖയ്ചുമതലക്കാരൻ ) ആമു
പ്രസിഡന്റ്
എം
രേമശൻ
കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, നാൻസി പെങ്കടുത്ത സംവാദത്തിൽ 8
വികസന
സംവാദം
'ജനസം ഖാവതരണം നടത്തി. ജിലല്ാ
െക.പി.േവണുേഗാപാലൻ
എന്നിവർ േനതൃതവ്ം നല്കി. 2 േപർ ചർചയിൽ പെങ്കടുത്തു.
വാദ
സദസ്'
എന്ന
േപരിh ൈവസ് പ്രസിഡന്റ് എം.ആh
ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി
മധുസൂദനൻ
മണിക്ക് കിനാനൂർ കരിന്തളം സി.െക.വി ജയൻ, അജയൻ
ചിറ്റൂർ
യൂണിറ്റിൽ
േചരാ മാർട്ടിൻ, അബ്ദുൾ അസി
എന്നിവർ
യാത്രയ്ക്ക്
േനതൃതവ്
ം
പഞ്ചായത്തിെല ചാേയാത്ത് എന്നിവർ േനതൃതവ്ം നൽകി.
നലല്ൂർ
പണ്ഡിറ്റ്
കറുപ്പൻ
സ്(ചിറ്റൂർ യൂണിറ്റ് െമമ്പർ)
നടന്ന സംവാദത്തിൽ െക 2 മണിക്ക് ഉദുമ പഞ്ചായ നല്കി. െപാതുവാഹനങ്ങൾ
സ്മാരകവായനശാലയിൽ
എന്നിവh സംവാദത്തിൽ വി
.ബാലകൃഷ്ണൻ വിഷയം ത്തിൽ നടന്ന സംവാദത്തിൽ ഉപേയാഗിച്ചാണ് ജാഥാംഗ
െസപ്തംബh
29ന്
ൽ
നടന്നു.
ശദമായി
സംസാരിച്ചു.
അവതരിപ്പിച്ചു 35 േപർ 30 േപർ പെങ്കടുത്തു.12 േപർ ങ്ങൾ േകന്ദ്രങ്ങളിെലത്തിയത്.
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വികസന സംവാദ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു
ആലപ്പുഴ : േകരള ശാ
്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
ആലപ്പുഴ ജിലല്ാ കമ്മിറ്റിയു
െട ആഭിമുഖയ്ത്തിh േകരളം
ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
പുതിയ വികസന സമസയ്
കളുെട പശ്ചാത്തലത്തിh

മെറ്റാരു േകരളം സാധയ്മാണ്
എന്ന വിഷയത്തിh വികസന
സംവാദ ശിhപശാല സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. ശിhപശാല പട്ടണ
ക്കാട് േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡന്റ് വത്സലാ തമ്പി
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ജിലല്ാ

പ്രസിഡന്റ് എh ആh ബാല
കൃഷ്ണh അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.
ജിലല്ാ വികസന ഉപസമിതി
കhവീനh പി ജയരാജ് മുഖയ്
പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഡി പ്ര
കാശh സവ്ാഗതവും സി പ്ര
വീhലാh നന്ദിയും പറഞ്ഞു

മെററാരു േകരളം സാധയ്മാണ്
സംവാദവും പദയാത്രയും
കണ്ണൂh : പരിസ്ഥിതി േക
രളത്തിനായി പശ്ചിമഘട്ടം
സംരക്ഷിക്കുക, മദയ് ലദയ്ത
കുറയ്ക്കുക, ഖനിജങ്ങൾ െപാ
തുസവ്ത്ത ാക്കുക, മാലിനയ്
സംസ്കരണം ജനകീയ പ്രസ്ഥാ
നമാക്കുക, ഫാസിസെത്ത
സാംസ്കാരികമായി പ്രതിേരാ
ധിക്കുക, മാതൃഭാഷ സംരക്ഷി
ക്കുക, എന്നീ മുദ്രാവാകയ്ങ്ങh
ഉയർത്തി ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
പദയാത്രയും സംവാദവും
കൂ ട ാ ള ി
േമഖലയിെല
േകാവൂരിൽ മുൻ സംസ്ഥാന
ജനറൽ െസക്രട്ടറി വി.വി ശ്രീ
നിവാസൻ െസപ്തംബh 30ന്
3 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
ശാ്രസ്തേകരളം എഡിറ്റർ
ഒ.എം.ശങ്കരൻ പട്ടൻ ഭാസ്കരന്

േകരള ശാ സാഹിതയ് പരിഷ ് സംഘടി ി മെ ാരു േകരളം
സാധയ്മാണ് പദയാത്രയും സംവാദവും േകാവൂരിൽ പരിഷ ് മുൻ ജനറൽ
െസക്ര റി വി.വി ശ്രീനിവാസൻ ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

പദയാത്ര പതാക ൈകമാറി
6 മണിക്ക് കൂടാളിയിലും
7 മണിക്ക് കുടിക്കിെമാട്ട
യിലും സംവാദം നടന്നു.
വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങളിൽ എം.
പ്രഭാകരൻ, െക.ദിേനശ്
ബാബു, സി.സുേരഷ് ബാബു

എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു, ഇരിട്ടി,
േപരാവൂർ, മാടായി എന്നീ
േമഖലകളിെല പദയാത്രകളും
ആരംഭിച്ചു ഒേക്ടാബർ 1, 2, 3
തീയയ്തികളിൽ കണ്ണൂർ ജിലല്
യിൽ 14 പദയാത്രകളും 200
േകന്ദ്രങ്ങളിൽ സംവാദവും
നടന്നു.

ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയും
മാലിനയ് സംസ്കരണവും കല്ാസ്സ്
മുളന്തുരുത്തി :ഊർജ്ജ
പ്രതിസന്ധിയും മാലിനയ്
സംസ്ക്കരണവും - പ്രാേദ
ശിക ഇടെപടലുകളുെട
പ്രസക്തി കല്ാസ്സ് ശാ്രസ്തഗ
തി മാേനജിംങ് എഡിറ്റർ
പി.എ.തങ്കച്ചൻ നയിച്ചു.
മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് പത്താം വാർഡ്
ഊർജ്ജ ഗ്രാമം പരിപാടി
യുെട ഭാഗമായി േകരള
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
തുരുത്തിക്കര യൂണിറ്റ്,
യുവസമിതി, സമതേവദി
എന്നിവരുെട ആഭിമു
ഖയ്ത്തിൽ തുരുത്തിക്കര
ആയുർേവദ കവലയിൽ
വിളിച്ചു േചർത്ത േയാഗ
ത്തിലാണ് കല്ാസ്സ് അവതരി
പ്പിച്ചത്. തുരുത്തിക്കര െടക്നി
ക്കൽ സ്കൂളിൽ ഒേക്ടാ.15 ന്
ബഹു.പിറവം എം.എൽ.എ
അനുപ് േജക്കബ്ബ് ഈ പരി
പാടിയുെട ഉൽഘാടനം
നിർവവ്ഹിക്കും. ഊർജ്ജ
നഷ്ടങ്ങെള
കുറിച്ചും,
ഊർജ്ജ സംരക്ഷണെത്ത
കുറിച്ചും മാലിനയ്െത്ത
ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നതി
െനപ്പറ്റിയും ജനങ്ങളിൽ
അറിവ് നിർമ്മിക്കുക അതു
വഴി പരാമാവധി ഊർജ്ജ
നഷ്ടം കുറക്കുക. െപാതുജ
നങ്ങളിൽ അവേബാധം സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നതിനായി വീട്ടുമുറ്റ

കല്ാസ്സുകൾ, േഡാകയ്ുെമന്റ
റി പ്രദർശനങ്ങൾ, അനർട്ട്
േപാെലയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങ
ളുമായി േചർന്ന് െകാണ്ട്
ബദൽ ഊർജ്ജ മാർഗ്ഗങ്ങ
െള പരിചയെപ്പടുത്തുന്നതി
ന് പ്രദർശനങ്ങൾ, പ്രാേദ
ശിക പഠനം, എൽ.ഇ.ഡി
ബൾബുകളുെട നിർമ്മാണ
വും വാർഡിെല മുഴുവൻ
വീടുകളിലും എൽ.ഇ.ഡി
ആക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചാര
ണം, പരിഷത്തടുപ്പുകൾ,
ചൂടാറെപ്പട്ടി, വഴിേയാര
പ്രാദർശനങ്ങൾ,കിച്ചൺ
ബിൻ എന്നിവയുെട പ്രചാര
ണം, മുതലായ പ്രവർത്തന
പരിപാടികൾ ഇതിെന്റ
ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും.
മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് പത്താം വാർഡിെന
ഹരിത ഗ്രാമമാക്കി തീർക്കു
വാൻ േയാഗം തീരുമാനിച്ചു.
മുളന്തുരുത്തി േബല്ാക്ക്
ൈവസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി
മാധവൻ, േബല്ാക്ക് പഞ്ചാ
യത്ത് വികസന കാരയ്
സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി െചയർ
േപഴ്സൺ സുധാ രാേജന്ദ്രൻ,
മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് അംഗങ്ങളായ നിജി
ബിജു, വി.െക.േവണു,
മുളന്തുരുത്തി പഞ്ചായത്ത്
ആസൂത്രണ കമ്മിറ്റി അംഗം
സജി േജാൺ, ഐ.എൻ.


ടി.യു.സി എറണാകുളം
ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി െജറിൻ
ടി ഏലിയാസ്, സി.പി.ഐ
.എം ആരക്കുന്നം േലാക്കൽ
കമ്മിറ്റി അംഗം എം.ആർ.
മുരളിധരൻ, തുരുത്തിക്കര
റസിഡൻസ് അേസാ. െസ
ക്രട്ടറി െക.െക.കൃഷ്ണൻകു
ട്ടി, ഡി.ൈവ.എഫ്.ഐ.ആ
രക്കുന്നം േമഖലാ േജായിന്റ്
െസക്രട്ടറി എ.െക.അപ്പു,
സമീക്ഷ സാംസ്കാരിക
നിലയം െസക്രട്ടറി രാജു
എം േജാസഫ്, പൂേന്താട്ടം
റസി.േഗാവിന്ദൻ, താരാ
റസി.െസക്രട്ടറി എം.എൻ.
രാമൻകുട്ടി, െവജിറ്റബിൾ
കല്സ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് േജാർജ്,
തുരുത്തിക്കര സൗത്ത് െവസ്റ്റ് റസി. അേസാ.പ്രസി
ഡന്റ് ബിജു േജായി, എസ്.
എൻ.ഡി.പി.തുരുത്തിക്കര
ശാഖാ - െക.െക.ശ്രിധരൻ,
റിബൽസ് കല്ബ് പ്രസിഡന്റ്
െക.ജി.അനൂപ്, ചലേഞ്ച
ഴ്സ് കല്ബ്ബ് െസക്രട്ടറി വി.വി.
സിജൂ, ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് തുരുത്തിക്കര
യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി എം.െക.
മുരുേകശൻ എന്നിവർ പ്ര
തികരിച്ചു സംസാരിച്ചു.

വികസന സംവാദയാത്ര
കാഞ്ഞങ്ങാട്: 'മെറ്റാരു
േകരളം സാധയ്മാണ് എന്ന
മുദ്രാവാകയ്വുമായി േകരള
ശാസ്'ത്ര സാഹിതയ് പരി
ഷത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
'വികസന സംവാദയാത്രയു
െട കാഞ്ഞങ്ങാട് േമഖലാതല
ഉദ്ഘാടനം െകാേട്ടാടിയിൽ
നടന്നു.' വാർഡ് െമമ്പർ
ബി.രമ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
ബി.അബ്ദുള്ള അധയ്ക്ഷം

വഹിച്ചു.എ.എം. ബാലകൃ
ഷ്ണൻ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു
സിബി മുപ്പാത്തിയിൽ, രാജൻ
ഗ്രാഡിപള്ള തുടങ്ങിയവh സം
സാരിച്ചു.എം രേമശൻ സവ്ാ
ഗതവും െമയ്സൺ നന്ദിയും
പറഞ്ഞു.വി.എസ് ബാബു.
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാധവൻന
മ്പയ്ാർ പ്രകാശൻ വി േഗാപി
എന്നിവh േനതൃതവ്ം' നല്കി.

േചളന്നൂh : "മെറ്റാരു
േകരളം സാധയ്മാണ് "എന്ന
സേന്ദശവുമായി ശാ്രസ്തസാഹി
തയ് പരിഷത്ത് സംഘടിപ്പിക്കു
ന്ന വികസനസംവാദസദസ്സുക
ളുെട േചളന്നൂh േമഖലാതല
ഉദ്ഘാടനംസപ്തംബh 29ന്
നരിക്കുനി എ.യു.പി.സ്കൂളിh
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡ
ണ്ട് അഡവ്:പിെക വബിത
നിhവവ്ഹിച്ചു. സംവാദയാത്രാ
ഉദ്ഘാടനം ജാഥാകയ്ാപ്റ്റh
വി.പി.വാസുവിന് പല്ക്കാhഡ്
ൈകമാറിെക്കാണ്ട് ജിലല്ാ പ്ര
സിഡണ്ട് ഇളവനി അേശാകh
ന ി h വ ഹ ി ച്ചു. ജ ി ലല് ാ ക്ക മ്മ ി
റ്റി അംഗം െക.എം.ചന്ദ്രh
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.െക.അ
േശാകh (ജിലല്ാ വികസന
വിഷയസമിതി െചയhമാh)
വിഷയമവതരിപ്പിച്ചു.െക.െക.
വിജയh,യു.െമായ്തീh,പി.വി
ജയh,ബഷീh,കരുണാകരh

മാസ്റ്റh. ജാഥാ മാേനജh െക.പി.
ദാേമാദരh എന്നിവh സംസാ
രിച്ചു. സവ്ാഗതസംഘം െചയ
hമാh എh.പി.അബൂബക്കh
സവ്ാഗതവും യൂനിറ്റ് െസക്രട്ടറി
പ്രസാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
അമ്പലത്ത്കുളങ്ങര,പുതി
േയടത്ത് താഴം,േചളന്നൂh
8/2,അണ്ടിേക്കാട് ,തലക്കുള
ത്തൂh, പാവണ്ടൂh,കേക്കാടി,
കുരുവട്ടൂh,കാക്കൂh, ചീക്കി
േലാട്,എന്നീ േകന്ദ്രങ്ങളിh
സംവാദം നടത്തി നന്മണ്ട 13h ഒേക്ടാബh 2ന് സമാപിച്ചു.
അേശാകhഇളവനി,െക.െക
.വിജയh,െക.പ്രദീപh,െക.
എം.ചന്ദ്രh,െക.പി.ദാേമാദ
രh,വി.പി.വാസു,പി.ബിജു
,നിതിh എന്നിവh വിവിധ
േകന്ദ്രങ്ങളിh സംവാദത്തിന്
േനതൃതവ്ം നല്കി

െതാടുപുഴ : മെറ്റാരു
േകരളം സാദ്ധയ്മാണ് എന്ന
സേന്ദശമുയhത്തി പരിഷത്ത്
സംഘടിപ്പിച്ച സംവാദയാത്ര
യുെട ഇടുക്കി ജിലല്ാതല
ഉദ്ഘാടനം െസപ്തoബർ
30ന് 4 മണിക്ക് െതാടുപുഴ
െക.എസ്.ടി.എ ഹാളിൽ
െപ്രാഫ. വിവിഅഗസ്റ്റിൻ
നിർവഹിച്ചു. െതാടുപുഴ
മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിലംഗം
െറനി േജാഷി േയാഗത്തിൽ

അധയ്ക്ഷയായിരുന്നു.പരി
ഷത്ത് േകന്ദ്ര നിർവാഹക
സമിതിയംഗം െപ്രാഫ.േഡാ.
സംഗേമശൻ വിഷയാവത
രണം നടത്തി. ജിലല്ാ െസ
ക്രട്ടറി എ.എൻ േസാമദാസ്
സവ്ാഗതവും പരിസരം കൺ
വീനർ ടി.െക. ദിവാകരൻ കൃ
തജ്ഞതയും പറഞ്ഞു.സംവാ
ദയാത്രകൾ ഒേക്ടാബർ 1, 2, 3
തീയതികളിൽ നടക്കും

വികസനസംവാദയാത്ര

വികസന സംവാദം

സയൻസ് െസന്റർ
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു
യ്തു

സയൻസ് െസ ർ ഉദ്ഘാടനം െപ്രാഫ.െക.പാപൂ ി നിർവഹിക്കു

കൂറ്റനാട് : ശാ്രസ്തസാ
ഹിതയ് പരിഷത്ത്, തൃത്താല
േമഖലയുെട േനതൃതവ്ത്തിh
ഒേക്ടാബh എട്ടിന് സയhസ്
െസന്ററിh ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
"ശാ്രസ്തവും സമൂഹവും"
എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പി
ച്ചുെകാണ്ട് െപ്രാഫ.െക.പാ
പ്പുട്ടി സയhസ് െസന്ററിെന്റ
ഉദ്ഘാടനം നിhവഹിച്ചു.
േമഖലാ പ്രസിഡന്റ് െക.പര
േമശവ്രെന്റ അധയ്ക്ഷതയിh
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നടന്ന േയാഗത്തിന് വി.പി.
സുബ്രഹ്മണയ്h സവ്ാ ഗതം
പറഞ്ഞു. വി.ഗംഗാധരh
ആമുഖാവതരണം നടത്തി.
സംസ്ഥാന
അധയ്ാപക
അവാhഡ് േജതാവ് എം.വി.
രാജെന ചടങ്ങിh ആദരിച്ചു.
എം.വി.രാജh, ഇ.ബാല
കൃഷ്ണh, എം.എം.പരേമശവ്ര
h, എന്നിവh സംസാരിച്ചു.
േമഖല െസക്രട്ടറി ടി.ചന്ദ്രh
നന്ദി പറഞ്ഞു.

7

മൂവാറ്റുപുഴയിെല തരിശ് നിലങ്ങളിൽ കൃഷി െചയയ്ും
വികസനസംവാദം

മുവാറ്റുപുഴ : മൂവാറ്റുപുഴ
സൗത്ത് യൂണിറ്റ് സംഘടി
പ്പിച്ച സംവാദത്തിൽ േമഖലാ
പ്രസിഡണ്ട് മദനേമാഹനൻ

അധയ്ക്ഷനായിരുന്നു. മുനി സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവമായ
സിപ്പൽ പ്രേദശത്ത് തരിശായി
ചhച്ച സംവാദത്തിh ഉയhന്നു
കിടക്കുന്ന 48 ഏക്കർ െനൽ
പ്പാടം കൃഷി െചയയ്ുന്നത് വന്നു. 12 േപർ പെങ്കടുത്തു.

വിജ്ഞാേനാത്സവ പരിശീലനം
ആലുവ : യുറീക്ക - ശാ
്രസ്തേകരളം വിജ്ഞാേനാൽ
സവം ആലുവ േമഖലാതല
പരിശീലനം ഒേക്ടാബർ 6ന്
ഉച്ചക്ക് 2 ന് യുസി േകാേളജ്
ഊർജ്ജതന്ത്ര വിഭാഗത്തിെന്റ
സഹകരണേത്താെട ടി.ബി.
ൈനനാൻ ഹാളിൽ നടന്നു.
യു.സി േകാേളജ് ഫിസിക്സ്

അധയ്ാപിക േഡാ.രശ്മി ആർ മാ
ഡംകയ്ൂറിയുെട ജീവിത മുഹൂർ
ത്തങ്ങൾ പരിചയെപ്പടുത്തി.
േമഖലാ ൈവസ് പ്രസിഡന്റ്
ജയ് േമാഹൻ െക.സി. ശാ്രസ്തം
ജീവിതമാണ് എന്ന വിഷയത്തി
ലൂന്നി കല്ാസ് തലത്തിൽ സം
ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വർഷെത്ത
വിജ്ഞാേനാൽസവത്തിെന്റ

പ്രാധാനയ്ം ൈസല്ഡുകളുെട
സഹായേത്താെട വിശദീക
രിച്ചു. ചർച്ചെയ തുടർന്ന് 4
മണിക്ക് പരിശീലനം സമാ
പിച്ചു. എ.പി മുരളിധരൻ
അധയ്ക്ഷനായിരുന്നു. േമഖലാ
െസക്രട്ടി ജിതിൻ െക.പി സവ്ാ
ഗതവും എസ് എസ് മധു
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

പരിഷത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഠന കയ്ാമ്പ്
5 േകന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു
കണ്ണൂh : പരിഷത്ത്
കണ്ണൂർ ജിലല്യിൽ 5 േകന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ ജിലല്ാ പഠന കയ്ാമ്പ്
സംഘടിപ്പിച്ചു. ശനി, ഞായർ
ദിവസങ്ങളിലാണ് കണ്ണൂർ,
മാടായി, മുഴപ്പിലങ്ങാട്, കു
റ്റിേക്കാൽ, േതാലമ്പ്ര എന്നീ
വിടങ്ങളിൽ താമസിച്ചു െകാ
ണ്ടുള്ള ദവ്ിദിന കയ്ാമ്പ് സം
ഘടിപ്പിച്ചത്.ഒേരാ േമഖലാ
കമ്മിറ്റിയിലും 20- 30 അംഗ
ങ്ങൾ ഉൾെകാള്ളുന്ന, എലല്ാ
വിഷയങ്ങളും ശാ്രസ്തീയമായി
അപഗ്രഥിക്കുന്നതിനു പഠി
ക്കുന്നതിനു േവണ്ടിയുള്ള
സന്നദ്ധ ഗേവഷണ പഠന
ഗ്രൂപ്പുകെള സജ്ജമാക്കുന്ന
തിനു േവണ്ടിയാണ് ജിലല്
കയ്ാമ്പുകൾ. 2 ദിവസെത്ത
പരിശീലനത്തിൽ 310 പ്രവർ
ത്തകർ പഠന ഗ്രൂപ്പിൽ പെങ്കടു
ത്തു. കണ്ണൂർ, മയയ്ിൽ കൂടാളി

േമഖലയിെല പ്രവർത്തകർക്കു
േവണ്ടി കണ്ണൂരിലും പയയ്ന്നൂർ,
മാടായി, മാതമംഗലം പ്രവർ
ത്തകർക്കു േവണ്ടി മാടായിലും
എടക്കാട്, പാനൂർ, തലേശ്ശ
രി പ്രവർത്തകർക്കു േവണ്ടി
മുഴപ്പിലങ്ങാടും തളിപറമ്പു,
ശീകണ്ഠാപുരം േമഖലയിെല
പ്രവർത്തകർക്കും േവണ്ടി
കുറ്റിേക്കാലിലും േപരാവൂർ
കൂത്തുപറമ്പ് പ്രവർത്തകർക്ക്
േവണ്ടി േതാല പ്രയിലുമാണ്
പഠനകയ്ാമ്പ് നടന്നത്.
ശ ാ ്രസ്ത വു ം
ശ ാ ്രസ്ത
േബാധവും, േമഖല പഠന
ഗ്രൂപ്പ് തയയ്ാറാക്കൽ, വികസന
സമീപനം സംഘടനാ പടവു
കൾ, ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്നീ
വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചാ കല്ാ
സ്സുകൾ നടന്നു െപ്രാഫ െക.
ബാലൻ, ടി.െക േദവരാജൻ,

െപ്രാഫ.എൻ.െക.േഗാവിന്ദൻ,
വി.വി ശ്രീനിവാസൻ, െക
വിലാ സിനി, ഒ.സി േബബി
ലത, സി.പി ഹരീന്ദ്രൻ എം.ദി
വാകരൻ, െക മേനാജ് ,ടി.വി
നാരായണൻ, പി ഭാസ്കരൻ,
െക.പി പ്രദീപ്, െക.ബാലകൃ
ഷ്ണൻ, െക.െക രവി പി.െക
സുധാകരൻ, എ.വി സുേര
ന്ദ്രൻ, സുജിത്ത് എം, എൻ.വി
ചന്ദ്രബാബു തുടങ്ങി
20 അധയ്ാപകർ വിവിധ
േകന്ദ്രങ്ങളിൽ കല്ാെസ്സടുത്തു
െക.െക സുഗതൻ മുഴപ്പില
ങ്ങാട് െക.വിേനാദകുമാർ
േതാലപ്ര പി.പി ബാബു
കണ്ണൂർ പി.നാരയണൻ കുട്ടി
മാടായി ബിജു െനടുവാലൂർ
കുറ്റിേക്കാൽ എന്നീ േകന്ദ്ര
ങ്ങളിെല കയ്ാമ്പ് ഡയരക്ട
ർമായിരുന്നു

അംഗതവ്ം
ആെക - 45988, പുരുഷന്മാh
32209, ്രസ്തീകh 13772, ട്രാhസ്ജ
ന്റh - 7
മാസിക
മാസികാ പ്രവhത്തകരുെട
കhെവhഷh : എലല്ാ ജിലല്കളിലും
മാസികാ പ്രവhത്തകരുെട പ്രേതയ്ക
കhെവhഷh വിളിച്ചു േചhക്കണം
പരിഷത്തിെന്റ പ്രധാന പ്രവhത്തക
h, അധയ്ാപകh, തുടങ്ങിയവhക്ക്
കത്ത് നhകി കhെവhഷനിh
പെങ്കടുപ്പിക്കണം. ഒരു വിഷയത്തി
ലുള്ള കല്ാേസ്സാ, ചhച്ചേയാ ആയി
കhെവhഷh മാറ്റണം. ജനുവരി,
െഫബ്രുവരി മാസങ്ങളിh മാസിക
സ്െപഷയ്h പതിപ്പുകളായി പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ച് പരസയ്ം േശഖരിച്ച്
സാമ്പത്തിക സമാഹരണത്തിനുള്ള
സാധയ്ത േതടണം.
ശാ്രസ്തേകരളം: ഡിജിൈറ്റസ്
െചയയ്ുന്നതിനുള്ള പ്രവhത്തനങ്ങh
നടന്നുവരുന്നു. ജനുവരിേയാെട
ഉദ്ഘാടനം നടത്താനാകും. ശാ്രസ്ത
േകരളം വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധയ്
തയിലാണ് മുേന്നാട്ട് േപാകുന്നത്.
ഉhപാദനം 50% നഷ്ടത്തിലാണ്.
ജനുവരി മുതh മാസികയുെട വില
േകാപ്പിക്ക് 20 രൂപയായും വാhഷിക
വരിസംഖയ് 200 രൂപയായും
വhദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
മാസിക സബ്കമ്മിറ്റി: എഡിറ്റhമാh
മാേനജിംഗ് എഡിറ്റhമാh എന്നിവ
h പെങ്കടുക്കുന്ന മാസിക സബ്

കമ്മിറ്റി ഒക്േടാബh 21ന് രാവിെല
10 മണിക്ക് േകാഴിേക്കാട് പരിഷത്ത്
ഭവനിh േചരും.
ബസ്സ്റ്റാന്റ് ഏജhസികh: ബസ്
സ്റ്റാന്റുകളിh മാസിക ഏജhസിക
െള കെണ്ടത്തി നമ്മുെട മാസികകh
പ്രചരിപ്പിക്കണം. േമഖലയിh ഒരു
േകന്ദ്രത്തിെലങ്കിലും ഏജhസി
ഉണ്ടാകണം. മാസിക ലഭിക്കും
എന്ന അറിയിപ്പുകh സ്റ്റാളുകളിh
ലഭയ്മാക്കണം.
സാമ്പത്തികം
സാമ്പത്തിക ഉപസമിതിേയാഗം
ഒേക്ടാബh 22 ഞായh 10 മണിമു
തh 4 മണിവെര തൃശ്ശൂh പരിസ
രേകന്ദ്രത്തിh േചരും. ഇതിെന്റ
തുടhച്ചയായി എലല്ാ ജിലല്കളിലും
സാമ്പത്തികം ചhച്ച െചയയ്ുന്ന പ്ര
േതയ്ക േയാഗങ്ങh നവമ്പh 15നകം
നടേത്തണ്ടതാണ്.
െസ്പഷയ്hമാസിക, അംഗതവ്ം,
വികസന കയ്ാമ്പയിh, ലഘുേലഖ
എന്നിവയുെട പണമടയ്ക്കാh ബാക്കി
യുള്ള ജിലല്കh ഒേക്ടാബh 20നകം
പൂhണമായി അടച്ചുതീhക്കണം.
ആേരാഗയ്ം
പനിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു നട
ത്താh തീരുമാനിച്ച ഫീവh-റൗണ്ട്
േടബിh ജനുവരി മാസേത്തക്കു
പുന:ക്രമീകരണം െചയ്യതു.
േമരി കയ്ൂറി വhഷവുമായി ബന്ധ
െപ്പടുത്തി നടത്താh ഉേദ്ദശിച്ച
കാhസh കല്ാസുകhക്ക് പരിശീലനം

ഒക്േടാബh 29 ഞായറാഴ്ച തൃശ്ശൂh
പരിസരേകന്ദ്രത്തിh. വിജ്ഞാ
േനാത്സവവുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി
ഈ കല്ാസുകh എങ്ങെന നല്കാh
കഴിയുെമന്ന് വിദയ്ാഭയ്ാസവിഷയ
സമിതിയുമായി ആേലാചിച്ചേശഷം
തീരുമാനിക്കണം.
ജന്റh
ജന്റh റിേസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്- തേദ്ദ
ശഭരണതലം. ജന്റh റിേസാഴ്സ്
െസന്റh, റിേസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നി
വയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മാതൃകാ
പ്രവ h ത്ത ന ങ്ങ ള ി േ ല h െ പ്പ ട ാ h
സന്നദ്ധമായ പത്ത് തേദ്ദശഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിെല പ്രാഥമിക കൂ
ടിേച്ചരലുകh ഒക്: 3-ാം വാരം
പൂhത്തിയാകും.
GRG, GRC പ്രാരംഭപ്രവhത്ത
നങ്ങhക്ക് േനതൃതവ്ം നhകാh
ശില്പശാലകളിh െതരെഞ്ഞടുത്ത
അഡ്േഹാക്ക് കമ്മിറ്റികhക്കുള്ള
പരിശീലനമാണ് ഇനി നടേക്കണ്ടത്.
ഇതിനു സഹായകമായ െമാഡയ്ൂh
ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിനായുള്ള ശില്പ
ശാല ഒേക്ടാബh 28,29 തീയതികളി
h ഐ ആh ടി സിയിh നടത്തും.
റിേസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്, റിേസാഴ്സ്
െസന്റh എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രവhത്തന
പരിപാടികh, ഏേകാപനം,
സംഘാടനം, സ്ഥാപനസംവിധാനം
എന്നിവെയപ്പറ്റിയുള്ള വയ്ക്തതയും
പ്രവhത്തനമാhഗേരഖയും ശില്പശാ
ലയിh രൂപെപ്പടുത്തണം. ഓേരാ
ജിലല്യിh നിന്നും വിഷയസമിതി
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വിജ്ഞാേനാത്സവം
െതാടുപുഴ : യുറീക്ക, ശാ
്രസ്തേകരളം വിഞ്ജാേനാത്സവം
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി
ഇടുക്കി ജിലല്യിെല അധയ്ാ
പക പരിശീലന ശില്പശാല
െതാടുപുഴ ഗവ.േഗൾസ്
ഹയർ െസക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ
െസപ്തംബh 30ന് രാവിെല
10.30 ന് DPO
ടി.എം.
സുൈബർ
ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. േയാഗത്തിൽ ഇേത
സ്ക്കൂളിെല അധയ്ാപികയും
െതാടുപുഴ േമഖലാ പ്രസിഡ
ന്റുമായ െഡയ്സി ബാബു

അധയ്ക്ഷയായിരുന്നു. േകന്ദ്ര
നിർവാഹക സമിതിയംഗം
േഡാ, സംഗേമശൻ (െപ്രാ
ഫ.,സംസ്കൃത സർവകലാ
ശാല, കാലടി ) ശിലല്ശാലയ്ക്ക്
േനതൃതവ്ം നൽകി. േയാഗ
ത്തിൽ നിർവാഹക സമിതി
യംഗമായ വി.വി.ഷാജി (ഗവ.
ൈട്രബൽ സ്കൂൾ, പൂമാല)
പെങ്കടുത്തു. വിദയ്ാഭയ്ാസ
വിഷയ സമിതി കൺവീനർ
േജാൺ എം േജാൺ സവ്ാ
ഗതവും ട്രഷറാർ േതാമസ്
െചറിയാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു

സ്ത്രീസൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്
- ശില്പശാല
കാസhേഗാഡ് : കാ
സhേഗാഡ് ജിലല്യിെല
െ ത െ ര െ ഞ്ഞ ടു ക്ക െ പ്പ ട്ട
പുലല്ൂh-െപരിയ പഞ്ചായ
ത്തുകh ്രസ്തീ സൗഹൃദ
പഞ്ചായത്തുകളാക്കി മാറ്റുക
എന്ന ലക്ഷയ്േത്താെട െസ
പ്തംബh 28ന് ശില്പശാല
സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡണ്ട് ശാരദ എസ്
നായh ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
എന്തുെകാണ്ട് ലിംഗതുലയ്
താ സമീപനം എന്ന വിഷ
യത്തിh പി.േഗാപകുമാറും,

ലിംഗതുലയ്ത – ആസൂത്രണ
മാhഗ്ഗേരഖ നിhേദ്ദശങ്ങളും
പ്രവhത്തന സാധയ്തകളും
എന്ന വിഷയത്തിhപി.വി.
വിേനാദും കല്ാെസ്സടുത്തു.
തുടhന്ന് സാധയ്താ ഭൂപടം
തയയ്ാറാക്കലും റിേപ്പാhട്ട്
അവതരണവും നടന്നു.ഭാവി
പ്രവhത്തനങ്ങh ഏെറ്റടുക്കാ
നും ഏേകാപിപ്പിക്കാനുമായി 18
അംഗ അഡ്േഹാക്ക് കമ്മറ്റി
രൂപീകരിച്ചു

അന്ധവിശവ്ാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും
നിർമാർജനം െചയയ്ുന്നതിനുള്ള
ബിൽ സമർപ്പിച്ചു

പരിഷത്ത് തയയ്ാറാക്കിയ അന്ധ
വിശവ്ാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും
(തടയുന്നതിനും നിhമാhജ്ജനം
െചയയ്ുന്നതിനുമുള്ള) ബിh ബഹു:
േകരള മുഖയ്മന്ത്രി പിണറായി
വിജയന് ഒേക്ടാബh 13ന് സമ
hപ്പിച്ചു. അേതാെടാപ്പം േകരള
നിയമസഭയിh ഇതു സംബന്ധിച്ചു
വന്ന ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് മറുപ
ടിയായി ഇത്തരം നിയമനിhമാണം

നടത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചതായി
അറിയിച്ച കത്തിെന്റ േകാപ്പിയും
െകാടുത്തിരുന്നു. ജന: െസക്രട്ടറി
ടി.െക. മീരാഭായ്, ൈവസ്പ്രസിഡ
ണ്ട് . ബി. രേമഷ്, ശാ്രസ്താവേബാ
ധം കhവീനh എ.പി. മുരളീധരh,
തിരു. ജിലല്ാ പ്രസിഡന്റ് സേന്താഷ്
ഏറത്ത് എന്നിവരാണ് മുഖയ്മന്ത്രി
െയ കണ്ടത്.

നിർവാഹകസമിതി ഒേക്ടാബർ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ



െചയhേപഴ് സh, കhവീനh,
െതരെഞ്ഞടുത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്തി
h നിന്ന് 3േപh എന്നിങ്ങെന ഒരു
ജിലല്യിh നിന്നും ആറുേപരാണ്
ശില്പശാലയിh പെങ്കടുേക്കണ്ടത്.
ശില്പശാലയുെട തുടh പ്രവhത്ത
നങ്ങhക്കായി മുഴുവh അഡ്േഹാ
ക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങh (10-15േപh)
ക്കും പരിശീലനം നല്കണം. പരിശീല
നത്തിh ജിലല്ാ വിഷയസമിതിയിh
നിന്നുള്ള 5േപരും പെങ്കടുക്കണം.
സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് േകന്ദ്രങ്ങളി
ലായിട്ടാകണം പരിശീലനം. (കണ്ണൂh,
തൃശ്ശൂh, തിരുവനന്തപുരം - നവം:
11,12; 18,19; 25,26) െതാഴിലിടെത്ത
ൈലംഗിക അതിക്രമങ്ങh തടയh:
10h അധികം േപh െതാഴിെലടു
ക്കുന്ന, സവ്കാരയ്-െപാതുേമഖല
സ്ഥാപനങ്ങh, ആശുപത്രികh,
സവ്യം െതാഴിh േകന്ദ്രങ്ങh, പരി
ശീലനസ്ഥാപനങ്ങh എന്നിവിട
ങ്ങളിh ൈലംഗികാതിക്രമ പരാതി
ൈകകാരയ്ം െചയയ്ാh ICC (Internal
Complaint Commttiee) രൂപീകരിക്ക
ണം. െതാഴിലിടങ്ങളിെല ൈലംഗിക
അതിക്രമം തടയh നിേരാധംപരിഹാരം ആക്ട് 2013 പ്രകാരമാണ്
കഇഇ രൂപീകരിേക്കണ്ടത്. ബഹുഭൂ
രിപക്ഷം സ്ഥാപനങ്ങളിലും കമ്മിറ്റി
രൂപീകരിച്ചിട്ടിലല്. ഉള്ളത് പ്രവhത്തി
ക്കുന്നുമിലല്. കമ്മിറ്റി രൂപികരണത്തി
ന് സമ്മhദം െചലുത്തh/ ഇടെപടh
അനിവാരയ്ം. പരിഷത്ത് തനതാേയാ
സhവവ്ീസ്- േട്രഡ് യൂണിയh
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വിഭാഗങ്ങളുമായി േചhന്നു ഇടെപ
ടh നടേത്തണ്ടതാണ്.
തുലയ്താ സംഗമം: പരിഷത്ത്
അംഗങ്ങhക്കും പ്രവhത്തകhക്കു
മിടയിh ജന്റh അവേബാധ
നിhമ്മിതിക്കായി തയയ്ാറാക്കിയ
കുടുംബം- സംഘടന- സമൂഹം
എന്ന ലഘുേമാഡയ്ൂh ഉപേയാഗിച്ച്
തുലയ്താ സംഗമെമന്ന രീതിയിh
എലല്ാ യൂണിറ്റുകളിലും കുടുംബ
സംഗമങ്ങh സംഘടിപ്പിക്കുകയും
അവിെട സംവാദങ്ങh നടത്തുകയും
േവണം.
ICC, തുലയ്താ സംഗമം എന്നിവ
ഉhെപ്പടുത്തിയ പ്രേതയ്ക ഏകദിന
പരിശീലനങ്ങh എലല്ാ ജിലല്കളിലും
നവംബh മാസത്തിh സംഘടിപ്പി
ക്കണം. േമഖലാ വിഷയസമിതി/
േമഖലാകമ്മിറ്റിയിh നിന്നും 5
േപh വീതവും ജിലല്ാവിഷയസമി
തി അംഗങ്ങളും പരിശീലനത്തിh
പെങ്കടുക്കണം.
സാധയ്മാവുന്ന യുവസമിതി
NSS കയ്ാമ്പുകളിh േസാേഷയ്ാ
ളജി ഓഫ് െജhഡh കല്ാസുകh
നടത്തണം. െമാഡയ്ൂh തയയ്ാറാക്കി
നhകും. കല്ാസുകh നടത്താh യു
വസമിതിയുെട സഹായം ഉണ്ടാക
ണം. ജന്റh വിഷയസമിതി 15-10-17
ന് തൃശൂരിh
വിദയ്ാഭയ്ാസം
ഗ്രാ േ മ ാ ത്സ വ ങ്ങ ളു െ ട
ഭാഗമായി എലല്ാ േമഖലാേകന്ദ്ര
ങ്ങളിലും മാതൃഭാഷാസംഗമങ്ങh

8
സാംസ്കാരിേകാത്സവങ്ങളായി സം
ഘടിപ്പിക്കണം. എലല്ാ ജിലല്കളിലും
മാതൃഭാഷാ സംഗമങ്ങh ഒരു െപാ
തുപരിപാടിയായി സംഘടിപ്പിക്കണം.
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ രംഗെത്ത
ഘടനാ പരിഷ്കരണം, െസമിനാh:
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ രംഗെത്ത
ഘടനാ പരിഷ്കരണം ചhച്ച െച
യുന്നതിനായി ഒരു െസമിനാh സം
ഘടിപ്പിക്കണം. വിദയ്ാഭയ്ാസ രംഗത്ത്
പ്രവhത്തിക്കുന്ന എലല്ാ വിഭാഗം
സംഘടനക ളുേടയും പ്രാതിനിധയ്ം
ഉറപ്പു വരുത്തണം ഡിസംബh ആദയ്
വാരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തു
ന്നതിെനക്കുറിച്ച് ആേലാചിക്കണം.
വിജ്ഞാേനാത്സവം: സ്കൂhതല
വിജ്ഞാേനാത്സവം സുഗമമായി
നടക്കുന്നതിനുള്ള ഇടെപടലു കh
തുടരണം സ്കൂളുകh േമളയുെട
തിരക്കി ലാണ്.എെന്തങ്കിലും കാര
ണങ്ങളാh 14 ന് വിജ്ഞാേനാത്സവം
നടത്താh കഴിയാത്ത സ്കൂളുക
ളിh ഇടെപട്ട് 28ന് മുമ്പ് പ്രക്രിയ
പൂhത്തീകരിച്ച് െതരഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട
കുട്ടികളുെട പട്ടിക വാങ്ങണം.
പഞ്ചായത്ത് തലം: അക്ഷരമുറ്റം
സബ് ജിലല് തലം നടക്കുന്നതിനാh
പഞ്ചായത്ത്തല വിജ്ഞാേനാത്സവം
നവംബh 4േലക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
മാതൃഭാഷാ കാൈമ്പh, തുടh
വിജഞ്ഞാേനാത്സവങ്ങh എന്നിവ
ചhച്ച െചയയ്ുന്നതിനായി വിദയ്ാഭയ്ാസ
വിദയ്ാഭയ്ാസ വിഷയസമിതി േയാഗം
ഒേക്ടാബh 28 ന് പരിസര േകന്ദ്രത്തി
h നടക്കും.
പരിസരം
കായh കമ്മീഷh റിേപ്പാhട്ടിെന്റ
പ്രകാശനം െസപ്തംബh 30ന് ആല
പ്പുഴയിh നടന്ന പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ
ചടങ്ങിh വച്ച് േഡാ. േതാമസ്
ഐസക,് മന്ത്രി െജ േമഴ്സിക്കുട്ടി
യമ്മയ്ക്ക് നhകിെക്കാണ്ട് നിhവവ്ഹി
ച്ചു. ഇതിെന്റ തുടhപ്രവhത്തനങ്ങh
ആലപ്പുഴ, േകാട്ടയം, എറണാകുളം,
െകാലല്ം ജിലല്കh േകന്ദ്രീകരിച്ച്
നടക്കണം.
1. റിേപ്പാhട്ടിെന്റ മലയാള
പരിഭാഷ തയയ്ാറാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. അതിെന്റ പ്രകാശനം എറണാ
കുളം ജിലല്യിh വച്ച് നടത്തണം.
2. മുഖയ്മന്തിക്കും മറ്റും ബന്ധ
െപ്പട്ട മന്ത്രിമാhക്കും ഉന്നത ഉേദയ്ാ
ഗസ്ഥhക്കും റിേപ്പാhട്ടിെന്റ പകhപ്പ്
േനരിട്ടുകണ്ട് നhകണം.
3. കായലിനു ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാ
മപഞ്ചായത്തുകh,
േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്തുകh, ജിലല്ാ പഞ്ചായ
ത്തുകh എന്നിവയുെട പ്രസിഡ
ന്റുമാh, ൈവസ് പ്രസിഡന്റുമാh
എന്നിവെര ഉhെപ്പടുത്തി ശില്പശാല
സംഘടിപ്പിക്കണം.
ആേഗാളതാപനം:സംസ്ഥാനതല
പരിശീലനം ഒക്േടാബh 29ന് എറ
ണാകുളത്ത്. ജിലല്കളിh നിന്നും 5
േപh വീതം പെങ്കടുക്കണം. േകാേള
ജുകh, സ്കൂളുകh, വായനാശാ
ലകh തുടങ്ങിയവ േകന്ദ്രീകരിച്ച്
കല്ാസുകh നടക്കണം. ജിലല്യിെല
ഉദ്ഘാടനകല്ാസുകh ജിലല്ാതലപ
രിശീലനങ്ങളായി സംഘടിപ്പിക്കണം.
എലല്ാ ജിലല്കളിലും പശ്ചിമഘട്ട
വും േകരളത്തിെന്റ നിലനില്പും എന്ന
വിഷയത്തിh ജിലല്ാതല െസമിനാh
സംഘടിപ്പിക്കണം.
ഭൗമഉച്ചേകാടിയുെട 25-ാം
വാhഷികവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട്
െസമിനാh സംഘടിപ്പിക്കണം.
പരിസര നിയമേവദിയുെട രൂപീകര
ണം ഈ മാസം നടത്തണം.
വികസനം
1.വികസന
സംവാദങ്ങh
ഇനിയും നടക്കാനുള്ള േമഖലകളി
h നടത്തണം. 2.എലല്ാ ജിലല്കളിലും
സംവാദയാത്രയിh പെങ്കടുത്ത പ്രവ
hത്തകh കൂടിയിരുന്ന് യാത്രയിh
ഉയhന്ന വയ്തയ്സ്ത അഭിപ്രായങ്ങh
േക്രാഡീകരിക്കണം. ഇത് തുടhപ്ര
വhത്തനങ്ങhക്കുള്ള അടിസ്ഥാന
േരഖയായി മാറണം.
ബാലേവദി
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1. ബാലേവദി, യുറീക്കാ കല്ബ്
യൂണിറ്റുകളിh രക്ഷകhത്താക്കളുെട
സാന്നിധയ്ത്തിh യുറീേക്കാത്സവ
ങ്ങh സംഘടിപ്പിക്കണം. േമാഡയ്ൂh
എലല്ാ ജിലല്കളിലും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2. െതരെഞ്ഞടുത്ത യുറീക്കാ,
ശാ്രസ്തേകരളം കല്ബുകളിh ശാ്രസ്തം,
സാമൂഹയ്ശാ്രസ്തം, ഗണിതം, ഇവെയ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവh
ത്തനങ്ങh ഡിസംബh വെരയുള്ള
മാസങ്ങളിh പരീക്ഷണാhത്ഥം
നടത്തണം. ആവശയ്മായ ക്രമീകര
ണങ്ങh ജിലല്ാ േമഖല തലങ്ങളിh
ഉണ്ടാക്കണം. പ്രവhത്തകhക്കായുള്ള
കുറിപ്പുകh അയച്ചുതരും.
3. നവംബh 7, സി.വി രാമെന്റ
ജന്മദിനം ബാലേവദി ദിനമായി
ആചരിക്കുകയും ബാലേവദികളുെട
ആഭിമുഖയ്ത്തിh സയhസ് ടൂറുകh
സംഘടിപ്പിക്കുകയും േവണം.
സമീപത്തുള്ള ഹയh െസക്കന്ററി/
േകാേളജ്/ ഗേവഷണ സ്ഥാപന
ങ്ങളിെല ലാബുകh സന്ദhശിക്കു
കയും പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും
പ്രവhത്തനങ്ങളും േനരിട്ട് മനസ്സി
ലാക്കുകയുമാണ് സയhസ് ടൂh
െകാണ്ടുേദ്ദശിക്കുന്നത്.
4. ഒക് േടാബh മാസത്തിh
ബാലേവദി അഫിലിേയഷനും ജിലല്ാ/
േമഖലാ തലങ്ങളിh പ്രവhത്തക
പരിശീലനങ്ങളും നടക്കണം.
വികസനം
1.വികസന
സംവാദങ്ങh
ഇനിയും നടക്കാനുള്ള േമഖലകളി
h നടത്തണം. 2.എലല്ാ ജിലല്കളിലും
സംവാദയാത്രയിh പെങ്കടുത്ത പ്ര
വhത്തകh കൂടിയിരുന്ന് വയ്തയ്സ്ത
അഭിപ്രായങ്ങh േക്രാഡീകരിക്കണം.
3.മിച്ചവീട് എന്ന ആശയം കുറച്ച്
കൂടി മൂhത്തമാക്കണം. 4.േമഖലാ
പഠനസംഘം
രൂപീകരിക്കh
േകരള പഠനം സമയബന്ധിതമായി
പൂhത്തിയാക്കണം. 5.സംവാദക്കു
റിപ്പുകh -മൂന്നാh, അതിരപ്പിള്ളി,
പശ്ചിമഘട്ടം, കായh തുടങ്ങി
വിവിധ വിഷയങ്ങളിh തുടhസം
വാദങ്ങh. 6.കാhഷിക േമഖലയിh
പാട്ടം രീതി തിരിച്ച് വരുന്നതുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് ഉയhന്നിട്ടുള്ള വാദങ്ങh
പരിേശാധിക്കാh വിദഗ്ധ ചhച്ച സം
ഘടിപ്പിക്കണം. 7.ഡിപിസികളുെട
േനതൃതവ്ത്തിh എലല്ാജിലല്കളിലും
ജിലല്ാപല്ാh തയയ്ാറാക്കുന്ന പ്രവhത്ത
നം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പൂhണ്ണ
പിന്തുണ െകാടുക്കണം. 8.ഒേക്ടാബh
16 ന് സബ് കമ്മിറ്റി വാട്സ് ആപ്പിh
േചരണം. 22 ന് പരിസരേകന്ദ്രത്തിh
വിപുലീകൃത കമ്മിറ്റിയും േചരണം.
ശാ്രസ്താവേബാധം
േകരളം ശാ്രസ്തത്തിനുേവണ്ടി
നവം. 7മുതh നവം 14വെര
1. നവം 4 ന് നടത്തുന്ന പഞ്ചാ
യത്ത് വിജ്ഞാേനാത്സവേത്താെട
യാണ് പരിഷത്ത് ഈ പരിപാടി
ആരംഭിക്കുക
2. എലല്ാ ജിലല്കളിലും വിപു
ലമായ പരിപാടികh സംഘടിപ്പി
ക്കണം.• നവം 7 ന് ഔപചാരിക
ഉദ്ഘാടനം: ഒരു െപാതു പരിപാടി.
ഉദ്ഘാടനത്തിh അവതരിപ്പിക്കാനു
ള്ള കുറിപ്പ് പ്രേതയ്കം തയയ്ാറാക്കി
നhകണം. ചുമതല െപ്രാഫ.െക
പാപ്പൂട്ടി• ശാ്രസ്തജാലകം: ശാ്രസ്തഗേവ
ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിെല ശാ്രസ്തജ്ഞ
h അവh നടത്തുന്ന പ്രവhത്തനങ്ങh
െപാതുജനങ്ങhക്ക് വിശദീകരിച്ചു
െകാടുക്കുന്ന പരിപാടി. • പ്രപഞ്ചം,
ജീവh കല്ാസ്സുകh: മhട്ടി മീഡിയ
അവതരണങ്ങh
പ്രകൃതിയും
ജീവനും സംസ്ഥാനശില്പശാലയിലും
ജിലല്ാപരിശീലനങ്ങളിലും പെങ്കടു
ത്തവെര കഌസ്സുകh നയിക്കാh
ബന്ധെപ്പടണം • ്രസ്തീകh ശാ്രസ്ത
രംഗത്ത് -സിേമ്പാസിയം: വനിതാ
ശാ്രസ്തജ്ഞh, അവh അനുഭവിച്ച പ്ര
തിസന്ധികh, അതിന് പരിഹാരം
കാേണണ്ടെതങ്ങെന എന്നീ കാ
രയ്ങ്ങളുെട അവതരണങ്ങh.•
ശാ്രസ്ത സംവാദങ്ങh: വാക്സി
േനഷh, ൈജവകൃഷി....• വിദയ്ാ
hത്ഥികളുെട ശാ്രസ്ത ഗേവഷണ
സ്ഥാപനസന്ദhശനം


നവം.14
റാലിയും
െപാതു
സേമ്മളനവും:
3. സംസ്ഥാന തല സമാപനം
തിരുവനന്തപുരത്ത്
4. കലാലയങ്ങളിെല വിദയ്ാhത്ഥികളു
െട മുhൈക ഉണ്ടാക്കണം. യുവസമി
തി അതിനാവശയ്മായ ഏേകാപനം
നടത്തണം.
5.വിപുലമായ പ്രചാരണം േവണം.
Facebook Page, ബാനറുകh, ഞാനും
ശാ്രസ്തത്തിനു േവണ്ടി: പ്രമുഖരായ വയ്
ക്തികh പറയുന്ന ജൃീാീ വീഡിേയാ,
റാലിയിെല മുഖെമഴുത്ത്, റിബh
തേലെക്കട്ട്
6. STEC നിന്നും വിദയ്ാഭയ്ാസ വകു
പ്പിh നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിേലക്ക്
നിhേദ്ദശമുണ്ടാകണം.
7. സ്ഥാപനങ്ങളിലും സമാ പന
പരിപാടികളിലും ശാ്രസ്താവകാ
ശപ്രതിജ്ഞെയടുക്കണം
8. സംസ്ഥാനതലത്തിh സ്റ്റിയറിംഗ്
കമററിയും ജിലല്ാതലങ്ങളിh ഓhഗ
ൈനസിംഗ് കമ്മിറ്റികളും േവണം.
ജിലല്ാ തലങ്ങളിh ഒരു ശാ്രസ്ത
ഗേവഷണ സ്ഥാപനെത്ത േകാ
ഓhഡിേനറ്റിംഗ് ഏജhസിയാക്കണം.
ശാ്രസ്തരംഗത്ത് ശ്രേദ്ധയനാ(യാ)യ
ഒരു വയ്ക്തിെയ േകാ ഓhഡിേനറ്ററാ
കണം, ഒരു പരിഷത്ത് പ്രവhത്തക(
h) അസി. േകാ ഓhഡിേനറ്ററാകണം.
9.നിhേദ്ദശിച്ച പരിപാടികh
വിപുലമായി നടക്കണെമങ്കിh ശാ
്രസ്താവേബാധ സമിതി, യുവ സമിതി,
കലാസംസ്കാര കമ്മറ്റി സംയുക്തമാ
യി പ്രവhത്തിക്കണം.
കലാസംസ്കാരം
എലല്ാ ജിലല്കളിലും സാംസ്കാരിക
സമിതി രൂപീകരിക്കണം. ഗ്രാേമാത്സ
വത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം, സംഘടനാകാ
രയ്ങ്ങh എന്നിവ ഈ സംഗമത്തിh
നിന്നാണ് രൂപെപ്പേടണ്ടത്. ജിലല്കh
ഒേക്ടാബh മാസത്തിhത്തെന്ന സാം
സ്കാരികസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കണം.
സംസ്ഥാന കയ്ാമ്പുകh
സംസ്ഥാനതലത്തിh 4 കലാശി
hപ ശാലകളിലണ് നടേക്കണ്ടത്
1. നാടകശിhപശാല ഒേക്ടാബh
13,14,15 ആരയ്ംപാടം, തൃശ്ശൂh.
2.പാട്ട് പണിപ്പുര: മലപ്പുറം
3.ചിത്രശിhപ്പ പണിപ്പുര: 27,28,29
കണ്ണൂh
4.ചലച്ചിത്ര പണിപ്പുര: നവംബh
17,18,19 പാലക്കാട്
ഗ്രാേമാത്സവം
നവംബh- 7 മാhച്ച് േഫാh സയ
hസല്് വലിയ അളവിലുള്ള കലായിട
െപടh നവംബh-25ന്
ഗ്രാേമാത്സവത്തിെന്റ േമഖലാതല
സംഘാടകh ക്കുള്ള ശിhപശാല.
ജനുവരി, െഫബ്രുവരി മാസങ്ങളിh
െമാത്തം ജിലല്ാ സംഘടനാ സംവി
ധാനവും വിഷയസമിതി പ്രവhത്ത
നങ്ങളും ഗ്രാേമാത്സവ ത്തിേലക്ക്
ബന്ധിപ്പിക്കണം. നവംബh 5, 6, 12,
13 ദിവസങ്ങളിh ഒരു ദിവസം യുവ
സമിതിയുെട സഹകരണേത്താെട
കയ്ാമ്പസ് വിദയ്ാhത്ഥികളുെട ജിലല്ാ
കലാസംഗമം. വിദയ്ാhത്ഥി യൂണിയനു
കh, സംഘടനകh പെങ്കടുക്കണം.
ഡിസംബh 30ന് ജിലല്ാ കലാസംഗമം
4 സംസ്ഥാന കയ്ാമ്പിലും പെങ്കടു
ത്ത ജിലല്യിെല കലാപ്രവhത്തകh
മുഴുവh പെങ്കടുക്കണം. ജിലല്യിെല
ഗ്രാേമാത്സവത്ത ചിട്ടെപ്പടുത്തണം.
സംഘാടനപരവും ഉള്ളടക്കപരവു
മായ ചhച്ച, ധാരണകh.
ഡിസംബh 20-30: േമരികയ്ൂറി
കയ്ാമ്പസ് നാടകയാത്ര, Production
കയ്ാമ്പ്, ജനുവരി 30: കയ്ാമ്പസ്
കലായാത്ര.
ജനുവരി- മാhച്ച് ഗ്രാേമാത്സ
വങ്ങh.
യുവസമിതി
കാമ്പസ് സയhസ് െഫസ്റ്റിവh
പഠനവിഷയങ്ങെള സാമൂഹി
കയാഥാhത്ഥയ്ങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പി
ക്കുക, കലാലയങ്ങളിെല ശാ്രസ്ത
േബാധവും ജനാധിപതയ്േബാധവും

വhധിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷയ്ങ്ങ
േളാെടയാണ് കയ്ാമ്പസ് സയhസ്
െഫസ്റ്റിവh നടത്തണം.
+2 വിജ്ഞാേനാത്സവം:
ഈ വhഷെത്ത വിജ്ഞാ
േനാത്സവം ഹയh െസക്കണ്ടറി
തലത്തിേലക്കുകൂടി വയ്ാപിപ്പിേക്ക
ണ്ടതിനാh സയhസ്, േകാേമഴ്സ്,
ഹയ്ൂമാനിറ്റീസ് വിദയ്ാhഥികെള
ഒരുേപാെല ഉhെപടുത്തിെക്കാണ്ട്
'േമരികയ്ൂരി വിജ്ഞാേനാത്സവം'
സംഘടിപ്പിക്കണം.
പഠനസംഘം: ഇനി മുതh സം
സ്ഥാനസമിതി കൂടിയിരിപ്പുകh പഠ
നസംഘങ്ങh കൂടി ആയി മാറണം.
ജന്റh കയ്ാമ്പ്:
വിശാലമായി തുടhന്ന് േപാ
േകണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ പഠന പ്ര
വhത്തനത്തിെന്റ ആദയ്ഘട്ടെമന്ന
നിലയിh കൃതയ്മായ േമാഡയ്ൂേളാ
െട ഓhൈലh പല്ാറ്റുേഫാമായ
െടലഗ്രാമിh ഓhൈലh േകാഴ്സ്
മാതൃകയിലാണ് ജന്റh പഠനം ആരം
ഭിക്കുന്നത്. ദിവസവും ഒരുമണിക്കൂh
എന്ന കണക്കിh െമാഡയ്ൂh പ്രകാരം
ഒരുമാസക്കാലം വhചയ്ുh പഠനം
നടത്തുകയും തുടhന്ന് മൂന്നു ദിവ
സെത്ത കയ്ാമ്പുമാണ് നിലവിലുള്ള
ആേലാചന. തുടക്കത്തിh ജന്ററിെന്റ
ജീവശാ്രസ്തം, ജന്റh പഠനത്തിെന്റ
ചരിത്രം, ജhഡറും കുടുംബവും,
െജhഡറും െപാളിറ്റിക്കh എക്ക
േണാമിയും എന്നീ നാല് വിഷയങ്ങ
ളാണ് ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുക.
േകരളപഠനം
1. ജിലല്ാപഠനസമിതി രൂപീകരണം
: വിഷയസമിതികളുെട കhവീന
hമാരും ജിലല്ാവികസന കhവീനറും
ഉhെപ്പെട 10 േപh അടങ്ങുന്ന ജിലല്ാ
പഠനസമിതി ഉടെന രൂപീകരിക്കണം.
2. േകരള പഠനം വിശാലകൂടി
യിരിപ്പ്: ഒേക്ടാബh 21ന് തൃശ്ശൂh
പരിസരേകന്ദ്രത്തിh െവച്ച് നടക്കും.
സംസ്ഥാനപഠനസമിതി അംഗങ്ങh,
ജിലല്ാ കhവീനhമാh, ജിലല്ാ ചുമതല
വഹിക്കുന്ന ഒരു യുവസമിതി പ്രവ
hത്തക/h എന്നിവh പെങ്കടക്കണം.
3. േമഖലാപഠനസംഘം : േമഖ
ലാപഠനസമിതി രജിസ്റ്റh- അംഗങ്ങ
ളുെട ബേയാഡാറ്റ ഗൂഗിh േഫാമിh
േശഖരിക്കണം. േമഖലാപഠനസംഘം
ജിലല്ാപരിശീലനം. ഒരു േകന്ദ്രത്തിh
60 േപരിh അധികരിക്കാത്ത വിധ
ത്തിh ആസൂത്രണം െചയയ്ണം. സമാ
ന്തരമായി ഒന്നിലധികം േകന്ദ്രങ്ങളി
h ഏകദിന പരിശീലനങ്ങhക്കുള്ള
വിശദമായ ആസൂത്രണം നടക്കണം.
ഒരുജിലല്യിh സമാന്തരമായി 3-4
പരിശീലനങ്ങh. 15-20 േപh ആയിരി
ക്കണം അംഗങ്ങh. തീയതി സംസ്ഥാ
നപരിശീലനത്തിh തീരുമാനിക്കണം.
വിശദാംശങ്ങh ഒക്േടാബh 21െല
കൂടിയിരിപ്പിh തീരുമാനിക്കും
സാമ്പിh : േവാട്ടhമാരുെട
എണ്ണം, (2015െല തിരെഞ്ഞടുപ്പ്
േവാട്ടh പട്ടികയിh നിന്നും) വാ
hഡുകളുെട എണ്ണം എന്നിവ േശഖ
രിക്കണം. ജിലല്ാ പഠനസമിതിയുെട
സഹായേത്താെട പഞ്ചായത്തിെല
െതരെഞ്ഞടുത്ത വാhഡിെല വീടു
കളുെട എണ്ണം കയ്തയ്മായി േശഖരി
ക്കണം. േകരള പഠനം സhേവ േദശി
യശാ്രസ്ത ദിനമായ െഫബ്രുവരി 28ന്
ആരംഭിക്കും. ഒന്നാം േകരള പഠനത്തി
െല അത്ര തെന്ന വീടുകളിh സhേവവ്
നടേത്തണ്ടി വരും. ഏകേദശം 6000
വീടുകh. ഒക്േടാബh രണ്ടാം ലക്കം
പരിഷത്ത് വാhത്ത േകരള പഠനം
പതിപ്പ് ആയിരിക്കണം. േസാഷയ്h
മീഡിയ പ്രചാരണം തുടങ്ങി.
https://www.facebook.com/
keralapadanam/ എന്ന േഫസ്ബുക്ക്
േപജ് ൈലക്ക് െചയ്ത് പ്രചാരണം
നല്കണം.
സാമ്പത്തികം:പരിഷത്ത് അംഗ
ങ്ങളിh നിന്നും സുഹൃത്തു ക്കളിh
നിന്നും വിഭവസമാഹരണം നടത്ത
ണം. അംഗതവ്ത്തിന് 50 രൂപ എന്ന
നിരക്കിh. യാത്രാ െചലവ് പ്രാേദശി
കമായി കെണ്ടത്തണം.
പ്രവhത്തന കലണ്ടh
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21. ജിലല്ാതല പരിശീലനം- തീയതി
സംസ്ഥാനപരിശീലനത്തിh തീരു
മാനിക്കണം. (ജിലല്യിh 3-4 േകന്ദ്ര
ങ്ങളിh) . വhേമഖലാതലത്തിh
െഷഡയ്ൂh പരിശീലനം- നവംബh/
ഡിസംബh. േകരള പഠനം സhേവെഫബ്രുവരി 28ന് തുടക്കം.
എ.ഐ.പി.എസ്.എh AIPSN
ഈ വhഷം നടന്നുവരുന്ന SDHD
(സബ്കാ േദശ് ഹമാരാ േദശ്)
കാമ്പയിെന്റ ഭാഗമായി നിരവധി
പരിപാടികh ആസൂത്രണം െചയ്തി
ട്ടുണ്ട്. ഇതിh േദശീയതലത്തിലും,
റീജിയണh തലത്തിലും, സംസ്ഥാ
നതലത്തിലും നടേക്കണ്ട പ്രവhത്ത
നങ്ങh ഉhെപ്പടുന്നു. അവ വിജയക
രമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിh നാം
േനതൃതവ്ം നhകാh തയയ്ാറാവണം.
േദശീയ സംഗമം:നവംബh മാസം
26-28 തിയതികളിh േഭാപ്പാലിh
വച്ച് വിപുലമായ ഒരു സംഗമം സംഘ
ടിപ്പിക്കാh അകജടച തീരുമാനിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ശാ്രസ്തജ്ഞh, എഴുത്തുകാh,
ചിത്രകാരന്മാh, ചലച്ചിത്ര പ്രവhത്ത
കh, സാക്ഷരതാ പ്രവhത്തകh,
കhഷകh, വിദയ്ാഭയ്ാസ പ്രവhത്ത
കh, ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകh, മാധയ്മ പ്രവ
hത്തകh തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗം
ജനങ്ങളുെട ഒരു സംഘമായാണ്
പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. യുവാ
ക്കളുെടയും, ്രസ്തീകളുെടയും വhധിച്ച
േതാതിലുള്ള പ്രാതിനിധയ്വും പ്രതീ
ക്ഷിക്കുന്നു. െസമിനാറുകh, ചhച്ചക
h എന്നിവയ്ക്കു പുറേമ ശാ്രസ്തസംഗമം,
യുവസംഗമം, േപാസ്റ്റh പ്രദhശനം,
ഫിലിം പ്രദhശനം, കലാപരിപാടിക
h, share your idea തുടങ്ങി വിവിധ
പരിപാടികh ഉhെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു
ള്ള ഒരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷമായിരിക്കും
പരിപാടിക്കുണ്ടാവുക.
േഭാപ്പാh സംഗമത്തിനു മുേന്നാടി
യായി സംസ്ഥാനതല മുെന്നാരുക്ക
പ്രവhത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കണം.
നവംബh 26ന് േഭാപ്പാh കൂട്ടെക്കാല
നടന്ന പ്രേദശത്തു നിന്നും പരിപാടി
നടക്കുന്ന േസ്റ്റഡിയത്തിേലയ്ക്ക്
3000-4000 േപh പെങ്കടുക്കുന്ന
കൂറ്റh റാലിയും സംഘടിപ്പിക്കാh
തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. േകരളത്തിh
നിന്നും 100 േപh പെങ്കടുക്കണം.
പരിഷത്തിനു പുറത്തുനിന്നും താല്പ
രയ്മുള്ളവെരയും പെങ്കടുപ്പിക്കണം.
പെങ്കടുേക്കണ്ടവh അവതരിപ്പിക്കുന്ന
പരിപാടികെളക്കുറിച്ചുള്ള ആസുത്ര
ണം നടത്തണം.
ൈസക്കിh ജാഥ: ജനാധിപതയ്ം,
ശാ്രസ്തേബാധം, മേതതരതവ്ം, എന്നി
വെയലല്ാം െവലല്ുവിളി േനരിട്ടുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചരയ്ത്തിh
കാമ്പയ്ന് വഴി പ്രചരിപ്പിക്കാh തീരുമാ
നിച്ച ആശയങ്ങhക്ക് വലിയ പ്രാധാ
നയ്മുണ്ട്. ജനങ്ങളുമായി വലിയേതാ
തിലുള്ള സംവാദത്തിലൂെട മാത്രേമ
ആശയങ്ങh പ്രചരിപ്പിക്കാനാകു.
അതിനു സഹായകമായ രീതിയിh
െതേക്ക ഇന്തയ്യിെല സംസ്ഥാനങ്ങ
െള ബന്ധിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് ഒരു പ്രചാ
രണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കാh തീരുമാ
നിച്ചിട്ടുണ്ട്. ൈസക്കിh ജാഥയാണ്
നിhേദശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ൈസക്കിh ജാഥ
കണ്ണൂരിh നിന്ന് ആരംഭിച്ച്
കണ്ണൂh- കനയ്ാകുമാരി- മധുര- േപാ
ണ്ടിേച്ചരി- െചൈന്ന- വിജയവാഡൈഹദ്രാബാദ്- എന്നീ റൂട്ടുകളിലൂെട
ബാംഗല്ൂരിh ജനുവരി 30ന് സമാപി
ക്കും. ജാഥേയാെടാപ്പം ഒരു െചറിയ
കലാ ടീം ഉണ്ടാകണെമന്ന് നിhേദ
ശിച്ചിരിക്കുന്നു. റിേല ജാഥയാണ്
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിസംബh
പകുതിേയാെട ആരംഭിച്ച് ജനുവരി
30-ഓെട ബാംഗല്ൂരിh സമാപിക്കുന്ന
തരത്തിലാണ് ജാഥ ആസുത്രണം
െചയ്തിട്ടുള്ളത്. കൃതയ്മായ തീയതി
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ആേലാ
ചിച്ച് തീരുമാനിക്കും.
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