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ശാസ്ത്രം സാമൂഹയ് വിപല്വത്തിന്
േകരള ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം

വാളയ്ം 18
ലക്കം 07
ഒ പ്രതി 2.50 രൂപ
വരിസംഖയ് 50 രൂപ
parishadvartha@gmail.com

െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ േമഖല െവലല്ുവിളി േനരിടുന്നു. പരിഷത്ത് െസമിനാർ
കhപ്പറ്റ: ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്തിെന്റ അമ്പത്തിയ
ഞ്ചാം സംസ്ഥാന സേമ്മ
ളനത്തിെന്റ ഭാഗമായുള്ള
െസമിനാറുകhക്ക് മാനന്ത
വാടിയിh തുടക്കമായി. വി
ദയ്ാഭയ്ാസ െസമിനാh മാന
ന്തവാടി മിhക്ക് െസാൈസറ്റി
ഹാളിh ഒ.അh.േകളു എം
.എh.എ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
മുംൈബ യൂണിേവഴ്സിറ്റി റിട്ട.
െപ്രാഫ. േഡാ. േജാസ്
േജാhജ്ജ് അധയ്ക്ഷനായി.
പ്രമുഖനായ വിദയ്ാഭയ്ാസ
വിചക്ഷണh േഡാ. സി.രാമ
കൃഷ്ണh വിഷയം അവതരിപ്പി
ച്ചു. ജനാധിപതയ് വിദയ്ാഭയ്ാസ
ത്തിേലക്ക് എന്നതായിരുന്നു
വിഷയം. പല്സ് ടു വെര സാ
hവത്രിക വിദയ്ാഭയ്ാസം എന്ന
ലക്ഷയ്ം ൈകവരിച്ചേതാെട
ശക്തമായ നമ്മുെട െപാതു
വിദയ്ാഭയ്ാസ േമഖല ഇേപ്പാh
കടുത്ത െവലല്ുവിളി േനരിടുക
യാെണന്ന് േഡാ. രാമകൃഷ്ണh
പറഞ്ഞു. നാട്ടിെല പ്രകൃതി

വിഭവങ്ങെളയും സമൂഹ
ത്തിെന്റ ആവശയ്കതെയ
യും പരിഗണിച്ച് നമ്മുെട
അധവ്ാനേശഷിെയ എങ്ങെന
ദീhഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിh
പ്രേയാജനെപ്പടുത്താെമന്ന്
പാഠയ്പദ്ധതി അേനവ്ഷിക്കു
ന്നിലല്. അതിനാh പന്ത്ര
ണ്ടാം കല്ാസ്സ് കഴിഞ്ഞുവരു
ന്ന 18 വയേസ്സാടടുക്കുന്ന
നമ്മുെട കുട്ടികhക്ക് ആത്മ
വിശവ്ാസേത്താെട ജീവിത
െത്ത അഭിമുഖീകരിക്കാh
കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാ
ണ് ഇന്ന് സ്കh വിദയ്ാഭയ്ാസം
പൂhത്തിയാക്കെപ്പടുന്നത്.
ഈ പ്രതിസന്ധിെയ മറിക
ടക്കാh കഴിയുേമ്പാഴാണ്
ജനാധിപതയ് വിദയ്ാഭയ്ാസം
സാhത്ഥകമാകുന്നത്.
പ ര ി ഷ ത്ത്
ജനറh
െസക്രട്ടറി ടി.െക.മീരാഭായ്
ചhച്ചകhക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച്
സംസാരിച്ചു. തുടhന്ന്
നടന്ന ലഘു അവതരണങ്ങ
ളിh ബഹുഭാഷാരംഗെത്ത

വിദയ്ാഭയ്ാസ െസമിനാർ മാന

അടിസ്ഥാനേശഷി വികസനം
എന്ന വിഷയം, ബാവലി
സ്കൂളിെല അനുഭവങ്ങh
പരിചയെപ്പടുത്തി ഇ.വി.
പ്രമീള, െക.രാധ എന്നീ
അധയ്ാപികമാh വിശദീക
രിച്ചു. പാhശവ്വ hകരിക്ക
െപ്പട്ടവരുെട വിദയ്ാഭയ്ാസ
മുേന്നറ്റം എന്ന വിഷയത്തി
h അംബ സ്കൂളിെല അനുഭ
വങ്ങh പ്രധാനാധയ്ാപകh

വാടി മിൽക്ക് െസാൈസ ി ഹാളിൽ ഒ. അർ. േകളു എം.എൽ.എ
ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

എം.ജനാhദനh വിശദീക
രിച്ചു. വിദയ്ാലയ വികസന
ത്തിലൂെട ഗ്രാമവികസനം
എന്ന വിഷയത്തിh ഓടപ്പ
ള്ളം സ്കൂളിെല അനുഭവങ്ങh
അധയ്ാപകh ജിതിhജിത്
വിശദീകരിച്ചു.
പരിഷത്ത് നിhവാഹകസ
മിതി അംഗങ്ങളായ െപ്രാഫ.
െക.ബാലേഗാപാലh, പി.വി.

സേന്താഷ്, ടി.ആh.സുമ,
െക.ബി.സിമിh പ്രസാദ് െവ
ള്ളമുണ്ട, മുഹമ്മദ് ബഷീh,
അബ്ദുh ഖാദh, െസയ്ത്,
െക.വത്സല, അജയകുമാh
എന്നിവരും സംസാരിച്ചു.
കhവീനh പി.പി.ബാലചന്ദ്ര
h സവ്ാഗതവും ജിലല്ാെസക്രട്ട
റി പി.മധുസൂദനh നന്ദിയും
പറഞ്ഞു.

േമരികയ്ൂറി: പരിഷത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ
പ്രകാശനം െചയ്തു

 അംഗീകാരമിലല്ാ
അൺ എയ്ഡഡ് വിദയ്ാലയ
അട പൂ ക
പരിഷ ് പു ക ൾ േകരള കലാമ ലം ൈവസ് ചാൻസലർ
േഡാ.ടി.െക. നാരായണൻ പ്രകാശനം െചയ്ത് സംസാരിക്കു .

തൃശ്ശൂh : േമരികയ്ൂറിയുെട
നൂറ്റമ്പതാം ജന്മവാർഷിക
േത്താടനുബന്ധിച്ച് അവരുെട
ജീവിതം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന
രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളുെട പ്ര
കാശനം േകരള കലാമണ്ഡ
ലം ൈവസ് ചാൻസലർ
േഡാ. ടി.െക. നാരായണൻ
നിർവഹിച്ചു. മാhച്ച് 24ന്
സാഹിതയ് അക്കാദമി ഹാളിh
വച്ചായിരുന്നു പ്രകാശനം.
എൻ. േവണുേഗാപാലൻ

രചന നിർവഹിച്ച 'േമരികയ്ൂ
റിയുെട കഥ: േറഡിയത്തിെന്റ
യും' എന്ന നാടകവും ടി.വി.
അമൃത രചിച്ച 'േമരികയ്ൂറി:
പ്രസരങ്ങളുെട രാജകുമാരി'
എന്ന ജീവചരിത്രവും ആണ്
പ്രകാശനം െചയയ്െപ്പട്ടത്.
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്താണ് പ്രസാധകർ.
പരിഷത്ത് ജന്റh വിഷയ
സമിതി ജിലല്ാ െചയർേപ
ഴ്സൺ
െപ്രാഫ.സി.വിമല

അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. എൻ.പി.
ധനം, ടി.എ.ഫസീല എന്നി
വർ പുസ്തകങ്ങൾ പരിച
യെപ്പടുത്തി. എൻ.എം.
റംഷി, േഡാ.എ.എസ്.ദിവയ്
എന്നിവർ പുസ്തകങ്ങൾ സവ്ീ
കരിച്ചു. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ
തങ്ങളുെട രചനാനുഭവങ്ങൾ
പങ്കുെവച്ചു. ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി
െക.എസ് സുധീർ സവ്ാഗത
വും സതീശ് ഓവാട്ട് നന്ദിയും
പറഞ്ഞു.

ൾ

 െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണ
ജന ൾ അണിേചരുക
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NH 66 തളിപറമ്പ് ൈബപാസ് പഠനം അവതരിപ്പിച്ചു

മാധയ്മ പഠന ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു
േകാട്ടയം : ശാ്രസ്ത
സ ാ ഹ ി ത യ്
പ ര ി ഷ ത്ത്
േകാട്ടയം ജിലല്ാ കമ്മറ്റിയുെട
േനതൃതവ്ത്തിലുള്ള പരിഷത്ത്
പഠന േകന്ദ്രത്തിെന്റ ആഭി
മുഖയ്ത്തിൽ മാhച്ച് 27ന്
ഇരുണ്ട കാലെത്ത മാധയ്മ പ്ര
വർത്തനം എന്ന വിഷയത്തിൽ
പരിഷദ്ഭവനിൽ ചർച്ച സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. അച്ചടി മാധയ്മെത്ത
കുറിച്ച് ബിജി കുരയ്നും (േദ
ശാഭിമാനി ചീഫ് റിേപ്പാർട്ടർ)

തളി റ ് കീഴാ ർ NH വികസനം പരിഷ ് നട
അവതരി ിക്കു

കണ്ണൂർ: അന്താരാ്രഷ്ട ജല
ദിനത്തിെന്റ ഭാഗമായി േകരള
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
കണ്ണൂർ ജിലല്ാ കമ്മിറ്റിയുെട
ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ 'ജലസുരക്ഷ
ജീവസുരക്ഷ' എന്ന വിഷയ
ത്തിh െസമിനാറും 'NH 66
തളിപ്പറമ്പ്
ൈബപാസ്

സാമൂഹയ് മാധയ്മങ്ങെള
കുറിച്ച് സേനാജ് സുേരന്ദ്ര
നും (റിേപ്പാർട്ടർ, നയ്ൂസ് 18
ചാനൽ) ദൃശയ്മാധയ്മെത്ത
കുറിച്ച് ടി.പി.പ്രശാന്തും (ചീഫ്
റിേപ്പാർട്ടർ, ൈകരളി T. V)
വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. മേനാ
ഹരൻ, പ്രകാശൻ എന്നിവർ
ചർചയിൽ പെങ്കടുത്തു.ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി K. സേനാജ് േയാഗ
ത്തിന് സവ്ാഗതം ആശംസിച്ചു.

ിയ പഠനം െപ്രാഫ എൻ െക േഗാവി ൻ

പഠനവും' അവതരിപ്പിച്ചു. തളി
പറമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരി
പാടിൽ 400 ലധികം േപh
പെങ്കടുത്തു. പരിസര വിഷയ
സമിതി കൺവീനർ െക
വിേനാദ് കുമാർ സവ്ാഗതം
പറഞ്ഞു. െപ്രാഫ.െക.ബാലൻ
അ ധ യ്ക്ഷ ന ാ യ ി രു ന്നു .

സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിെന
അനുസ്മരിച്ചു.

ജനപക്ഷ േകരള വികസനബ
ദൽ സി പി ഹരിന്ദ്രനും തളിപ
റമ്പ് േമഖല പ്രസിഡണ്ട്
െപ്രാഫ.എൻ.െക.േഗാവിന്ദൻ
പഠന വിവരങ്ങളും അവതരി
പ്പിച്ചു. േമഖലാ െസക്രട്ടറി ടി
. െ ക . മുര ള ീ ധ ര ൻ
ന ന്ദ ി
പറഞ്ഞു.

കാസർേഗാഡ് ജില്ലാ സേമ്മളനം - ബദലുൽപ്പന്ന
പ്രചരണം

േകരള ശാ സാഹിതയ് പരിഷ ് സംഘടി ി
ീഫൻ േഹാക്കി
് അനു രണ സേ ളന ിൽ േഡാ. ൈട സ് െക.മാതയ്ു മുഖയ്
പ്രഭാഷണം നട
.

െകാടക്കാട് : ശാ്രസ്തസാ
ഹിതയ് പരിഷത്ത് കാസർേഗാ
ഡ് ജിലല്ാ സേമ്മളനത്തിെന്റ
ഭാഗമായി ബദലുൽപ്പന്ന പ്രച
രണത്തിന് തുടക്കമായി.
ബഹുരാ്രഷ്ട കുത്തക കമ്പനി
കളുെട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്
ബദലായി
പ ാ ല ക്ക ാ ട്

ഐ.ആർ.ടി.സി.യിൽ ഉൽപ്പാ
ദിപ്പിച്ച ഗാർഹിക ഉപേഭാഗവ
സ്തുക്കളായ ചൂടാറാെപ്പട്ടി,
ഡിറ്റർജൻറുകൾ, േസാപ്പുൽ
പ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്ര
ചരിപ്പിക്കുന്നത്. സംഘാടക
സമിതി ൈവസ് െചയർമാh
പ ി . പ ി . സു കു മ ാ ര ൻ

ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. പരിഷത്ത്
ജിലല്ാ പ്രസിഡണ്ട് പ്രദീപ്
െകാടക്കാട് അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. സി.ശശികുമാർ,
എം.പത്മിനി, നിരഞ്ജൻ.എസ്
എന്നിവh സംസാരിച്ചു.

പാലക്കാട്
പരിഷത്ത് ഉപവാസ സമരം

പാലക്കാട് : നിhദിഷ്ട
െനൽവയൽ തണ്ണീhത്തട
സംരക്ഷണ നിയമ േഭദഗതി
ഓർഡിനൻസ് പിhവലിക്ക
ണെമന്നാവശയ്െപ്പട്ടുെകാണ്ട്
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരി
ഷത്ത് പാലക്കാട് ജിലല്ാ
കമ്മിറ്റിയുെട േനതൃതവ്ത്തിൽ
മാhച്ച് 18ന് കളക്ടേററ്റിനു
മുന്നിൽ നടന്ന ഉപവാസ
സമരം തൃശ്ശൂh ജിലല്ാ
വികസന സബ്കമ്മിറ്റി
കhവീനh െക.െക.അനീഷ്
കുമാh ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
പരിപാടിയിൽ മുണ്ടൂർ IRTC
റിസർച്ച് േകാർഡിേനറ്റർ
ബി.എം.മുസ്തഫ, രജി്രസ്ടാർ
പി.െക.നാരായണൻ, ജിലല്ാ
കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങ്ങളായ അനി
തമുരളീധരൻ, സുനിൽകു
മാർ.എം, സുനിൽകുമാർ.

ഉപവാസ സമരം തൃ ർ ജിലല്ാ വികസന സബ്ക ി ി കൺവീനർ
െക.െക.അനീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

െക, മുരളീധരൻ എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു.
ജിലല്ാപ്രസിഡണ്ട് പി.അ
രവിന്ദാക്ഷൻ അധയ്ക്ഷത
വ ഹ ി ച്ച
േ യ ാ ഗ ത്ത ി ൽ


ജിലല്ാെസക്രട്ടറി െക.എസ്.
നാരായണൻകുട്ടി സവ്ാഗത
വും ജിലല്ാ ട്രഷറർ െക.അര
വിന്ദാക്ഷൻനന്ദിയും േരഖെപ്പ
ടുത്തി.

PARISHAD VARTHA



തൃശ്ശൂർ: പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
തുടക്കത്തിെന്റ തുടക്കവും
തേമാഗർത്തങ്ങളുെട ഒടുക്ക
വും ശാ്രസ്തീയമായി പ്രവചിച്ച
അസാമാനയ് പ്രതിഭയാണ്
ഈയിെട
അ ന്ത ര ി ച്ച
വിഖയ്ാത ശാ്രസ്തജ്ഞൻ സ്റ്റീ
ഫൻ േഹാക്കിങ്ങ് എന്ന്
െകാച്ചി ശാ്രസ്തസാേങ്കതിക
സർവകലാശാലയിെല ഊർ
ജ്ജതന്ത്ര വിഭാഗം െപ്രാഫ
സർ േഡാ. ൈടറ്റസ് െക
മാതയ്ു പറഞ്ഞു. േകരള
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
മാhച്ച് 23ന് സാഹിതയ്
അക്കാദമിയിh വച്ച് സംഘ
ടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ സേമ്മ
ളനത്തിൽ മുഖയ്പ്രഭാഷണം
ന ട ത്തു ക യ ാ യ ി രു ന്നു
അേദ്ദഹം. പ്രപഞ്ചശാ്രസ്തത്തി
ലും (േകാേസ്മാളജി) തേമാ
ഗർത്തങ്ങെള സംബന്ധിച്ച
പഠനത്തിലും (ബല്ാക്ക്
േഹാൾസ് ) അേദ്ദഹം ശാ
്രസ്തേലാകത്തിനു നൽകിയ
സംഭാവനകൾ വിലമതിക്കാ
നാവാത്തതാെണന്ന് േഡാ.
ൈടറ്റസ് പറഞ്ഞു. സ്ഥിര
സ്ഥിതി സിദ്ധാന്തം അട്ടിമറി
ച്ചാണ് വികസിക്കുന്ന പ്രപ
ഞ്ചം (Expanding Universe)
എന്ന സിദ്ധാന്തെത്ത ശക്ത
മായ െതളിവുകേളാെട േഹാ
ക്കിങ്ങ് പിന്തുണച്ചത്. ഗാല
ക്സികൾ അകന്നുേപാകുന്നു
എ ന്ന ത ാ ണ്
ഈ
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സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ കാതൽ.
എന്നാൽ, ഭീമൻ നക്ഷത്ര
ങ്ങൾ എരിഞ്ഞടങ്ങിയുണ്ടാ
കുന്ന തേമാഗർത്തങ്ങെള
പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മികച്ച സംഭാവന.
തേമാഗർത്തങ്ങളിൽ നിന്ന്
ഒന്നും വരുന്നിലല് എന്ന നി
ലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആശയ
െത്ത അേദ്ദഹം േചാദയ്ംെച
യ്തു .
േ ഹ ാ ക്ക ി ങ്ങ്
േറഡിേയഷൻ എന്ന േപരിൽ
പിന്നീട് അറിയെപ്പട്ട വികിര
ണ ങ്ങ ൾ
സ ം ബ ന്ധ ി ച്ച
അറിവ് ശാ്രസ്തേലാകത്തിന്
ലഭിച്ച വലിയ േനട്ടമാണ്.
േ ക ന്ദ്രസ ർ ക്ക ാ ര ി െ ന്റ
ഗേവഷണ സ്ഥാപനമായ
സീെമറ്റ് - െല ശാ്രസ്തജ്ഞ
േഡാ.ടി.രാധിക അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. വാനനിരീക്ഷക
നായ പി.ആർ.ചന്ദ്രേമാഹൻ,
ശാ്രസ്ത സാേങ്കതിക പരി
സ്ഥിതി കൗൺസിൽ േകാ
ഡിേനറ്റർ െപ്രാഫ.െക.ആർ.
ജനാർദനൻ, േഡാ.എ. പി.
ജയേദവൻ, പരിഷത്ത്
ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി െക.എസ്.
സുധീർ, ശാ്രസ്താവേബാധ
സമിതി ജിലല്ാ കൺവീനർ
ടി. സതയ്നാരായണൻ
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ടി.ആർ. ചന്ദ്രദത്ത് മാസ്റ്ററു
െട നിരയ്ാണത്തിൽ സേമ്മള
നം അനുേശാചിച്ചു.
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ജനറൽ െസക്ര റിയുെട ക

പത്രക്കുറി ്

്

പരിഷത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടെപട്ടുെകാ

ണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് േമഖലകളാണ് പരിസരവും വി
ദയ്ാഭയ്ാസവും. എന്നാൽ എത്ര ഇടെപട്ടാലും നമുക്ക്
പലേപ്പാഴും സംതൃപ്തി കിട്ടാത്തതും ഇടെപടുേന്താറും
ലക്ഷയ്ം വളെര അകെലയാെണന്ന് േതാന്നുന്നതു
മായ േമഖലകളുമാണിത്. െനൽവയലുകൾ നികത്ത
െപ്പടുന്നത്, വനേശാഷണം, ഇടനാടൻ കുന്നുകളുെട
നാശം, പശ്ചിമഘട്ടത്തിെല അമിത നിർമാണങ്ങൾ,
തീരേദശേമഖലകളിെല CRZ നിയമലംഘനങ്ങൾ,
വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം പരിസ്ഥിതിയിൽ
ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അപരിഹാരയ് നഷ്ടങ്ങൾ
എന്നിവെയല്ലാം വർധിച്ചുെകാേണ്ടയിരിക്കുകയാണ്.
ഇതുേപാെലത്തെന്നയാണ് വിദയ്ാഭയ്ാസരംഗവും. ഒരു
ഭാഗത്ത് െപാതുവിദയ്ാലയങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്
േവണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
തെന്നയാണ് മറുഭാഗത്ത് െപാതുവിദയ്ാലയങ്ങളിെല
സമാന്തര ഇംഗല്ീഷ് മീഡിയം ഡിവിഷനുകളും അൺ
എയ്ഡഡ് വിദയ്ാലയങ്ങളും വർധിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ത്. െപാതുവിദയ്ാലയങ്ങളുെട നിലവാരം വർധിപ്പിക്കു
ന്നതിന് േവണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുെടയും
പിന്തുണ േനടിെയടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇേപ്പാഴുമായി
ട്ടില്ല. ഹയർെസക്കണ്ടറി േമഖലയിെല സിലബസ്,
പഠനഭാരം, സ്കൂൾസമയം േകാമ്പിേനഷൻസ് എന്നി
വയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അശാസ്ത്രീയതകെളയും അഭി
സംേബാധന െചയ്യാൻ നമുക്കിേതവെര കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
വിദയ്ാഭയ്ാസ ഗേവണൻസ് കുേറക്കൂടി കാരയ്ക്ഷമമാക്കി
യാേല ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദയ്ാഭയ്ാസം എന്ന കുട്ടി
കളുെട അവകാശെത്ത യാഥാർത്ഥയ്മാക്കാൻ കഴിയൂ.
SSA, RMSA തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളുെട പ്രവർത്ത
നവും സമാന്തര രീതിയിൽ നിന്നും മാറി ജനകീയതലം
വികസിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് കൂടുതൽ കാരയ്ക്ഷമമാേക്കണ്ട
തുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത
അൺ എയ്ഡഡ് വിദയ്ാലയങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ പൂട്ടില്ല
എന്ന് സർക്കാർ ൈഹേക്കാടതിക്ക് സതയ്വാങ്മൂലം
നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സവ്ാശ്രയവിദയ്ാഭയ്ാസരംഗത്ത്
അനധികൃതമായി പ്രേവശനം േനടിയ വിദയ്ാർഥിക
െള സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രേതയ്ക ഓർഡിനൻസ് തെന്ന
ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പരിസ്ഥിതി രംഗത്തും വിദയ്ാ
ഭയ്ാസ രംഗത്തും നമ്മുെട ഇടെപടലുകൾ കുറച്ചുകൂടി
െമച്ചെപ്പടുത്തണെമന്ന് അഭയ്ർഥിക്കാൻ ആണ്.
പഞ്ചായത്ത് തല വിദയ്ാഭയ്ാസ സമിതികൾ, പിടിഎ
കൾ എന്നിവയിൽ ഇടെപട്ടുെകാണ്ട് െപാതുവിദയ്ാ
ലയങ്ങെള സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇടെപടൽ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ യൂണിറ്റുകളുെടയും േമഖലകളുെടയും േനതൃതവ്
ത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിെയടുക്കണം.
പ്രാേദശിക ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും
സൂക്ഷ്മപരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിലും പഠനഗ്രൂപ്പുകൾ
ഉണ്ടാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതിന്
േമഖല, ജില്ല വാർഷികങ്ങളിൽ വിദയ്ാഭയ്ാസവും
പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും ജില്ലകളിെല പ്രധാന
ചർച്ചാവിഷയമാകണം.
േസ്നഹേത്താെട
ടി.െക.മീരാഭായ്
ജനറൽ െസക്രട്ടറി



പശ്ചാത്തലേമഖലയിെല നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങ
ൾക്ക് വയലുകൾ ഉപേയാഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
ശാസ്ത്രീയസമീപനം രൂപെപ്പടുത്തണം
പശ്ചാത്തല വികസന
ത്തിനുള്ള നിhമാണപ്രവhത്ത
നങ്ങhക്കായി െനhവയh
നികത്തുന്നത് അഭികാമയ്േമാ
എന്ന പ്രശ്നമാണ് കീഴാറ്റൂ
രിെല ൈബപ്പാസ് നിhമാണ
വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ഉയhന്നു
വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കീഴാറ്റൂരി
െല മാത്രമായ സവിേശഷ
പ്രശ്നമലല്. അവിെട മാത്രം
ഉണ്ടാകുന്ന സംഘhഷവുമലല്.
േകരളത്തിെന്റ വിവിധപ്രേദശ
ങ്ങളിh ഇത്തരത്തിലുള്ള നി
hമാണപ്രവhത്തനങ്ങhക്കായി
െനhവയലും മറ്റ് തണ്ണീhത്തട
ങ്ങളും നികത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാ
നമായ പല േപ്രാജക്ടുകളും
ഇനിയും തയയ്ാറാകുന്നുമുണ്ട്.
അതുെകാണ്ട് കീഴാറ്റൂരിh
ഉ ണ്ട ാ യ തു േ പ ാ െ ല യു ള്ള
സംഘhഷങ്ങh േകരളത്തി
െന്റ വിവിധ േമഖലകളിh
ഉണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധയ്തകh
തള്ളിക്കളയാനാവിലല്.
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരി
ഷത്തിെന്റ കണ്ണൂh ജിലല്ാ
കമ്മിറ്റി കീഴാറ്റൂരിെല പ്രശ്നം
പരിേശാധിക്കുകയും പ്രശ്നപ
രിഹാരത്തിനുള്ള ബദെലന്ന
നിലയിh ഫ് ൈള ഓവh
അടക്കമുള്ള നിhമിതികh നി
hേദ്ദശിക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതടക്കം മൂന്ന് അൈലhെമ
ന്റുകളാണ് ഇേപ്പാh ചhച്ചയി
ലുള്ളത്. ഫ്ൈള ഓവറുകളും
പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങhക്ക്

കാരണമാകുെമന്ന വിമhശ
നം ഉയhന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തര
ത്തിh ഉണ്ടാകുന്ന എലല്ാ
പ്രാേദശിക സംഘhഷങ്ങളും
ഫ്ൈള ഓവh നിhമിച്ച് പരി
ഹരിക്കാh കഴിഞ്ഞുെവന്നു
വരിലല്. അതായത് സംസ്ഥാ
നത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിh
ഉണ്ടാേയക്കാവുന്ന ഇത്തരം
തhക്കങ്ങhക്ക് പരിഹാരമായി
വാhപ്പുമാതൃകയിലുള്ള ഒരു
നിhേദ്ദശമിലല്തെന്ന. എന്നാh
ഇത്തരം സംഘhഷങ്ങh
എങ്ങെനയാണ് പരിഹരിേക്ക
ണ്ടെതന്നതിന് ഒരു പ്രവhത്ത
നമാതൃകയുണ്ടാേകണ്ടതുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടു
െകാണ്ട് േകരളത്തിh ആറ്
ലക്ഷേത്താളം െഹക്ടh െന
hവയh നികത്തെപ്പട്ടിട്ടു
ണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഇതിെന്റ
ഗൗരവം വhദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
േകരളം േനരിടുന്ന ജലക്ഷാമ
ത്തിേന്റയും കാലാവസ്ഥാദു
രിതത്തിേന്റയും പരിസ്ഥിതി
പ്രശ്നങ്ങളുേടയും പശ്ചാത്ത
ലത്തിh െനhവയലും തണ്ണീ
hത്തടങ്ങളും നികത്തിയുള്ള
എതു നിhമാണപ്രവhത്ത
നങ്ങളും എതിhക്കെപ്പടുക
തെന്ന െചയയ്ും. അത്തരം
എതിhപ്പുകh ശാ്രസ്തദൃഷ്ടയ്ാ
ശരിയുമാണ്. ഭൂവിനിേയാഗ
വുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഇത്തരം
പ്രശ്നങ്ങh പരിഹരിക്കാh
പ്രവhത്തനക്ഷമമായ ഒരു

പദ്ധതി ഉണ്ടാേവണ്ടതുണ്ട്.
അതാകെട്ട ലഭയ്മായ എലല്ാ
വിവരങ്ങളും പരിേശാധിച്ച്
പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹയ്
വുമായ ആഘാതം ഏറ്റവും
കുറഞ്ഞ നിhേദ്ദശം സവ്ീകരി
ക്കുകെയന്നതാവണം. ഇങ്ങ
െനെയാരു െപാതുസമീപനം
രൂപെപ്പടുന്നതിന് കീഴാറ്റൂരി
െല ഇേപ്പാഴെത്ത ചhച്ച കാ
രണമാകുെമന്ന് പരിഷത്ത്
പ്രതയ്ാശിക്കുന്നു. ആകയാh
തളിപ്പറമ്പ് ൈബപ്പാസുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് നിലവിലുള്ള
എലല്ാ അൈലhെമന്റു നി
hേദ്ദശങ്ങളും പരിേശാധിച്ച്
പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂ
ഹയ്വുമായ ആഘാതങ്ങh
ഏറ്റവും കുറച്ചുെകാണ്ട്
നടപ്പാക്കാനാവുന്ന അൈല
hെമന്റ് നിhേദ്ദശിക്കാനായി
നാറ്റ്പാക്കി(NATPAK)െല
വിദഗ്ദ്ധെരയും പരിസ്ഥിതി
ശാ്രസ്തജ്ഞെരയും ഉhെപ്പടു
ത്തി ഒരു വിദഗ്ധസമിതിെയ
നിേയാഗിക്കണെമന്നും ഈ
സമിതി കെണ്ടത്തുന്ന നിhേദ്ദ
ശം ബഹുജനങ്ങhക്കിടയിh
ചhച്ച െചയ്ത് സമവായത്തിലൂ
െട നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുhക
െയയ്ടുക്കണെമന്നും േകരള
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
േകരള സhക്കാരിേനാട്
അഭയ്hത്ഥിക്കുന്നു.

പത്തനംതിട്ട : ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്തിെന്റ
േനതൃതവ്ത്തിൽ പത്തനംതി
ട്ട ജിലല്യിെല കുന്നന്താനം
പഞ്ചായത്തിൽ െനടുങ്ങാട
പ്പളളിക്ക് സമീപം കുറവക്കര
കുന്നിെന്റ സംരക്ഷണത്തിന്
ഏപ്രിൽ 15ന് മനുഷയ്ചങ്ങ
ലയും മാർച്ച് 25ന് ഓപ്പൺ
േഫാറവും. കുന്ന് സംരക്ഷി
ക്കുവാൻ േചർന്ന പ്രതിേരാധ

സംഗമത്തിലാണ് ജനിച്ച
മണ്ണിെന മുറുെകപ്പിടിക്കു
െമന്ന പ്രഖയ്ാപനേത്താെട
ജനങ്ങൾ രംഗെത്തത്തിയത്.
വടേക്കപ്പറമ്പിൽ ബാബു
ച്ചായനും പല്ാേന്താട്ടത്തിൽ
സണ്ണിച്ചായനും വിന്നീസ്സ്
സാറും പല്ാേന്താട്ടത്തിൽ െകാ
ച്ചുേമാൻച്ചായനും ഗിരീഷും
(cpi.m ബ്രാഞ്ച് െസക്രട്ടറി )
യും ഉൾെപ്പെട ചർച്ചയിൽ

പെങ്കടുത്തവർെക്കലല്ാം ഒേര
സവ്രമായിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി
േയാടുള്ള സമീപനവും മണ്ണി
െന്റയും കുന്നിെന്റയും സംര
ക്ഷണത്തിെന്റ പ്രാധാനയ്വും
പരിഷത്ത് ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി
രാജൻ.ഡി.േബാസ് വിശദീ
കരിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്ര
സിഡണ്ട് കുറുപ്പ് േചട്ടൻ ഒരു
നാടിെന്റ പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

അബുദാബി : ഫ്രണ്ട്സ്
ഓഫ് െക.എസ്.എസ്.പി
അബുദാബി യൂണിറ്റും യുവ
കലാസാഹിതിയും േചർന്ന്
മാhച്ച് 23-ന് അബുദാബി
മലയാളി സമാജത്തിൽ

"കളിവീടും കുട്ടിപ്പൂരവും"
എന്നേപരിൽ ഏകദിന കയ്ാമ്പ്
നടത്തി. ശാ്രസ്തം, കളികൾ,
അഭിനയം എന്നിങ്ങെനയുള്ള
സർഗാത്മക ശില്പശാലകളി
ലായി നൂേറാളം കുട്ടികൾ

പെങ്കടുത്തു. 'ശാ്രസ്തേലാകം
ൈബജുരാജ്' കുട്ടികളുെട
സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടികൾ
െകാടുത്തു. സുനിൽ ഈ പി,
ധേനഷ് കുമാർ എന്നിവh
േനതൃതവ്ം നhകി.

കുറുവക്കര കുന്ന് സംരക്ഷണം

"കളിവീടും കുട്ടിപ്പൂരവും" ഏകദിന കയ്ാമ്പ്
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േകരളപഠനം ജില്ലാതല പരിശീലനങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നു
േകരളപഠനം വയനാട് ജില്ലാതല
പരിശീലനം പൂർത്തിയായി
കhപറ്റ : രണ്ടാം േകരള
പഠനത്തിന് േനതൃതവ്ം നേല്ക
ണ്ടവർക്കായുള്ള ജിലല്ാതല
ശില്പശാല കല്പറ്റ ഗവ.എൽ.
പി സ്കൂളിൽ പരിഷത്ത് ജിലല്ാ
പ്രസിഡണ്ട് പി.സുേരഷ്ബാ
ബു ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
പരിഷത്തും പഠനവും എന്ന
വിഷയം പി.സി.മാതയ്ു അവത
രിപ്പിച്ചു. േകരള പഠനത്തിെന്റ
പ്രേതയ്കതകളും േചാദയ്ാവലി
യും ഡിജിറ്റൽ േചാദയ്ാവലി
യും എം.എം.േടാമി പരിചയ
െപ്പടുത്തി. അംഗങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പു
തിരിഞ്ഞ് േചാദയ്ാവലി ചർച്ച
െചയ്തു. സംശയങ്ങളും നിർേദ്ദ
ശങ്ങളും െപാതുവായി അവ
തരിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് വീഡി
േയാകളും പരിചയെപ്പടുത്തി.
േകരളം എങ്ങെന ജീവിക്കുന്നു
'എങ്ങെന ചിന്തിക്കുന്നു?
എന്ന പഠനത്തിെന്റ മുൻഅനു
ഭവം ആസവ്ദിച്ചവരായിരുന്നു

േകരളപഠനം പരിശീലനം

േകാഴിേക്കാട് ജിലല്ാ തല അേശാകൻ, പി.എൻ. േപ്രമരാ
പരിശീലനത്തിെന്റ ആദയ് കല് ജൻ, ശ്രീശൻ, സൂരജ്, പി.പി.
സ്റ്റർ മാhച്ച് 21ന് വടകരയിൽ രഞ്ജിനി ടീച്ചർ, െക.രാധൻ
പങ്കാളികളിൽ അധികവും. രൂപീകരിക്കുന്നതിനും തുടർന്ന് നടന്നു. ആറു േമഖലകളിh എന്നിവർ േനതൃതവ്ം നൽകി.
അഞ്ച് പുതിയ പ്രവhത്ത േമഖലാതലത്തിൽ പരിശീല നിന്നായി 40 േപh പെങ്കടു രണ്ടാം കല്സ്റ്റh 29ന് േകാഴി
കരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാല് നം നല്കുന്നതിനും തീരുമാനമാ ത്തു. എൻ ശാന്തകുമാരി, െക. േക്കാട് വച്ചും നടന്നു.
േമഖലകളിേലയും േകാർ
ഗ്രൂപ്പ് ശില്പശാലയിൽ പെങ്ക യി. ജിലല്ാെസക്രട്ടറി പി.ആർ.
േകരള പഠനം െകാല്ലം
ടുത്തു. അവരുെട േനതൃതവ് മധുസൂദനൻ സവ്ാഗതവും ട്രഷ
പരിശീലനം
ത്തിൽ േമഖലാസേമ്മളന റർ പി.അനിൽകുമാർ നന്ദിയും
ങ്ങളിൽ േമഖലാപഠന ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞു.
േകരള പഠനം ശില്പശാല പരിഷ ് ജിലല്ാ പ്രസിഡ
ബാബു ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു .

് പി.സുേരഷ്

രണ്ടാം േകരളപഠനം
തൃശ്ശൂരിൽ പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ചു
തൃശ്ശൂh : രണ്ടാം േകരള
പഠനത്തിെന്റ ഭാഗമായുള്ള
ആദയ്ഘട്ട കല്സ്റ്റh പരിശീലന
ങ്ങh തൃശ്ശൂh ജിലല്യിh പൂ
hത്തിയായി. ജിലല്യിെല നാല്
േകന്ദ്രങ്ങളിലായി മാhച്ച് 29ന്
നടന്ന പരിശീലനങ്ങളിh 269
േപh പെങ്കടുത്തു. ബി.ആh.
സി ഹാh വടക്കാേഞ്ചരി
േകന്ദ്രത്തിh നടന്ന പരിശീല
നത്തിh തൃശ്ശൂh, ഒലല്ൂക്കര,
േചലക്കര, വടക്കാേഞ്ചരി േമ
ഖലകളിh നിന്നുള്ള പ്രവhത്ത
കh പെങ്കടുത്തു. പി.മുരളീധര
h, േഡാ.അേജഷ്, ഇന്ദുേലഖ
കാരയ്ാട്ട് എന്നിവh വിവിധ
െസഷനുകhക്ക് േനതൃതവ്ം

നhകി. 53 േപരായിരുന്നു
ഇവിെട പെങ്കടുത്തത്. തൃപ്ര
യാh, അന്തിക്കാട്, കുന്നംകു
ളം, ചാവക്കാട് േമഖലകളിെല
പ്രവhത്തകhക്കുള്ള പരിശീല
നം ചാവക്കാട് മുതുവട്ടൂh
ജി.എച്ച്.എസ്.എസിh വച്ച്
നടന്നു. വി.മേനാജ് കുമാh,
െക.എ.മിനി, െക.എസ്.
സുധീh എന്നിവh കല്ാസ്സുക
hക്ക് േനതൃതവ്ം നhകി. 78
േപh പെങ്കടുത്തു. എസ്.എh.
എച്ച്.എസ്.എസ് ഇരിങ്ങാല
ക്കുട േകന്ദ്രത്തിh ചാലക്കുടി,
െകാടകര, േചhപ്പ്, ഇരിങ്ങാല
ക്കുട േമഖലകളിെല പ്രവhത്ത
കhക്ക് പരിശീലനം നhകി.

65 േപരാണ് പെങ്കടുത്തത്.
െക.െക.അനീഷ് കുമാh,
േഡാ.ഡി.ൈഷജh, ശ്രീനാഥ്
എന്നിവh വിവിധ കല്ാസ്സുക
h ൈകകാരയ്ം െചയ്തു. പു
ത്തhചിറ, െകാടുങ്ങലല്ൂh,
മതിലകം േമഖലകളിെല
പ്രവhത്തകhക്കുള്ള പരിശീല
നം എസ്.എh പുരം പാപ്പിനി
വട്ടം എh.പി സ്കൂളിh വച്ച്
നടന്നു. 53 േപh പെങ്കടുത്തു.
പി.രാധാകൃഷ്ണh, േഡാ.സി.
സി.ബാബു, അനിh കാട്ടി
ക്കുളം, അന്നപൂhേണശവ്രി,
ആശാപൂhണിമ എന്നിവh
പരിശീലനങ്ങhക്ക് േനതൃതവ്ം
നhകി.

െകാലല്ം ജിലല്ാ തല പരി
ശീലനത്തിh 105 േപർ
പെങ്കടുത്തു. I2 േമഖലകളിൽ
നിന്നുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നത്. 20 േപh
വനിതകൾ ആയിരുന്നു.
രാവിെല 11 മണിക്ക് ശില്പശാല
ആരംഭിച്ചു: ജിലല്ാ പ്രസിഡണ്ട്
സമാരംഭത്തിനു് അധയ്ക്ഷത

വഹിച്ചു. ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി
സവ്ാഗതം പറഞ്ഞു. 'തുടർ
ന്ന് പരിഷത്തും പഠനവും'
ബി രേമഷ് അവതരിപ്പിച്ചു.
ഓൺൈലൻ പരിശീലനത്തി
ന് മനു, ശ്രീകുമാർ, േജാസ്,
സുജിത് എന്നിവർ േനതൃതവ്ം
നൽകി.

പാലിേയക്കര - മണ്ണുത്തി ൈബപ്പാസിെല
പാടങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചെതന്ത്? : ഒരു അേനവ്ഷണം
േകരള ശാ
1. ആ െ ക
8.800
കി.മീ. ദൂരം ൈബപ്പാസി
h 2.850 കി.മീ. ദൂരം
പാടങ്ങളായിരുന്നു.
2. 1987-h ൈബപ്പാസ്
ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത വhഷം
തെന്ന െനhകൃഷിയും നി
ലച്ചുേപായി. ആദയ്കാലത്ത്
ഒറ്റെയാറ്റ കhഷകരുെട ശ്രമ
ങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാh
പിന്നീട് അതും നിലച്ചുേപാ
യി. കുട്ടെനലല്ൂh െതാടുകുളം
പാടത്ത് 2011 വെരയും നട
ത്തറ ഇലഞ്ഞിക്കുളം പാടത്ത്
2014 വെരയും യഥാക്രമം
6.5 ഏക്കറും, ഒരു ഏക്കറും
െനhകൃഷി നടന്നിരുന്നു.

3. െനhവയh-തണ്ണീ
hത്തടസംരക്ഷണ നിയമം
2008 പ്രാബലയ്ത്തിലുള്ളേപ്പാ
ഴാണ് 2014 മുതh കുട്ടെനലല്ൂ
h െതാടുകുളം പാടം മലബാh
ഗ്രൂപ്പ് ചുറ്റുമതിhെകട്ടി നിക
ത്തിെയടുത്തത്. ൈഹേവ
ക്കിരുവശത്തും പുതുതായി
നിരവധി വയh നികത്തലു
കh നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
4. വ യ ലു ക ള ി h
മാലിനയ്ം തള്ളുന്നതും-മാലി
നയ്ം െകാണ്ടുതെന്ന വയലുക
h നികത്തുന്നതും ഉപരിതല
ജലേസ്രാതസ്സുകെളയും കുടിെവള്ള പദ്ധതികെളയും
മലിനമാക്കുന്നു.


5. ൈഹേവക്കിരുവശവും
മനുഷയ്മലവും-ആശുപത്രിമാ
ലിനയ്ങ്ങളും തള്ളുന്ന 4 േക
ന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഇതിെനതിെര
തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങേളാ ആേരാഗയ്വകുപ്പ്
അധികൃതേരാ, ൈഹേവ
അേതാറിറ്റിേയാ ഫലപ്ര
ദമായ നടപടികെളാന്നും
സവ്ീകരിക്കുന്നിലല്.
6. 2008-െല െനhവയല്
-തണ്ണീhത്തട സംരക്ഷണ
നിയമത്തിെന്റ പിhബലത്തി
h തരിശ്ശുനിലം കൃഷിെച
യയ്ുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തി
വിജയിച്ചത് (2018-മുണ്ടക
h) ഒലല്ൂക്കര കൃഷിഭവh

PARISHAD VARTHA



സാഹിതയ് പരിഷ

പരിധിയിലുള്ള ഇലഞ്ഞിക്കു
ളം പാടത്ത് മാത്രമാണ്. 12.5
ഏക്കh സ്ഥലത്ത് െനhകൃഷി
നടന്നു. എന്നാh െകായ്ത്തു
കഴിഞ്ഞ ഉടെന 6.5 ഏക്കh
സ്ഥലം ഉടമകh േകാhക്രീറ്റ്
കാലുകളിട്ട് തിരിച്ചു. ബാക്കി
6 ഏക്കേറാളം പാടത്തിെന്റ
ഉടമകh നിലം െമാബിലിറ്റി
ഹബ്ബിനുേവണ്ടി നികത്തിെയ
ടുക്കാh തൃശൂh േകാhപ്പേറഷ
ന് സമ്മതപത്രം നhകി.
7. ൈബപ്പാസ് ദൂരപ
രിധിയിh 26 ഓേട്ടാെമാ
ൈബh സ്ഥാപനങ്ങളു
ണ്ട്. േഷാറൂം-സhവവ്ീസ്
േ സ്റ്റ ഷ h - വ h ക്ക് േ ഷ ാ പ്
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്, െകാടകര േമഖല.

എന്നിങ്ങെനയായി ഇവ വയ്ാ
പരിക്കുന്നു. ഇതിh ബി.ആh.
ഡി., മഹീന്ദ്ര എന്നീ രണ്ടു
സ്ഥാപനങ്ങh രണ്ടു പാട
േശഖരങ്ങളുെട വലിെയാരു
പങ്കും അപഹരിക്കുന്നു.
െമാത്തം സ്ഥാപനങ്ങളിh
ഓേട്ടാെമാൈബh സ്ഥാപന
ങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതh.
രണ്ടാമതായി നിhമ്മാണ
സാമഗ്രികh വിറ്റഴിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളും. ഇവ രണ്ടും
േചhന്നാh െമാത്തം സ്ഥാപ
നങ്ങളുെട 90 ശതമാനമാകും.

5

ജല സേന്ദശജാഥ
സംഘടിപ്പിച്ചു

സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങ് അനുസ്മരണ
പ്രഭാഷണം
േകരള ശാ്രസ്തസാഹി
തയ് പരിഷത്ത് േകാട്ടയം
ജിലല്ാ കമ്മറ്റിയുേടയും CMS
േകാേളജ് ഭൗതികശാ്രസ്ത വി
ഭാഗത്തിെന്റയും സംയുക്താഭി
മുഖയ്ത്തിൽ സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കി
ങ്ങ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം
2018 മാർച്ച് 23, െവള്ളിയാഴ്ച
CMS േകാേളജിൽ വച്ച് സം
ഘടിപ്പിച്ചു.േഡാ. ഇന്ദുേലഖ
(ഡയറക്ടർ, ഭൗതികശാ്രസ്ത
വിഭാഗം, M G യൂണിേവഴ്സിറ്റി,

േകാട്ടയം) അനുസ്മരണ പ്രഭാ
ഷണം നടത്തി. P പ്രകാശൻ
(കൺവീനർ, വിദയ്ാഭയ്ാസം
വിഷയസമിതി, േകരള ശാ
സ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത് )
അധയ്ക്ഷനായ േയാഗത്തിൽ
േഡാ.രാജേഗാപാൽ (ഭൗ
തികശാ്രസ്ത വിഭാഗം, CMS
േകാേളജ്) സവ്ാ ഗതവും,
വിജു K N(ജി.കമ്മറ്റിയംഗം,
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
) നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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േകാലഴി : േകരള ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്തിെന്റ
ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ േലാകജല
ദിനേത്താടനുബന്ധിച്ച് ജലസ
േന്ദശജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു.
ജലസുരക്ഷ ജീവസുരക്ഷ,
ശുദ്ധജലം നമ്മുെട ജന്മാവകാ
ശം, തണ്ണീർത്തടങ്ങളും െനൽ
വയലുകളും കുന്നുകളും
കാടുകളും സംരക്ഷിക്കുക,
അനധികൃത കുഴൽകിണർ
നിർമാണം തടയുക, മഴെവള്ള
സംഭരണം േപ്രാത്സാഹിപ്പി യുള്ള സേന്ദശ ജാഥ. യൂണിറ്റ് േഡാ.എസ്.എൻ. േപാറ്റി,
ഭൗമമണിക്കൂർ സേന്ദശജാഥ
ക്കുക, കിണർ റീചാർജിങ്
പ്രസിഡണ്ട് സി.എ.കൃഷ്ണൻ, െക.വി. ആന്റണി, ടി.സതയ്നാ
േകാലഴി: ശാ്രസ്തസാഹിതയ് േഗാപീഹാസൻ, െസക്രട്ടറി നടത്തുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാ
െസക്രട്ടറി രജത് േമാഹൻ, രായണൻ
എന്നിവർ
പരിഷത്ത് ഒലല്ൂക്കര േമഖലാ േസാമൻ കാരയ്ാട്ട്, എം.ഇ.രാ കയ്ങ്ങളുയർത്തിയായിരുന്നു
േകാലഴി
െതരുവുകളിലൂെട
സി.ബാലചന്ദ്രൻ,
ദിവാകരൻ,
േനതൃതവ്
ം
നൽകി.
കമ്മിറ്റിയുെട ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ ജൻ, േഡാ.വി.എം.ഇക്ബാൽ,
േകാലഴിയിൽ വച്ച് ഭൗമമണി േഡാ.എസ്.എൻ.േപാറ്റി,
വനിതാ - ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത് :
ക്കൂർ സേന്ദശജാഥ സംഘടി ടി.വി.രവീന്ദ്രൻ, എം.വി.അറു
പ്പിച്ചു. മാർച്ച് 24ന് ശനിയാഴ്ച മുഖൻ, സി.ബാലചന്ദ്രൻ,
ഉറച്ച ചുവടുെവപ്പുകേളാെട െപരിഞ്ഞനം
8.30 മുതൽ 9.30 വെരയുള്ള വി.എൽ.സാവിത്രി, എം.എൻ
ഭൗമമണിക്കൂർ ആചരണ
െപരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് സംഘം ്രസ്തീകൾ പരിഷത്ത് സേങ്കാചരഹിതമായി കവല
ത്തിൽ ൈലറ്റുകളും ഫാനുകളൂം ലീലാമ്മ, ജയശ്രീ, െക.ബി. ്രസ്തീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഗീതങ്ങൾ പാടി. ഓേരാ േക യിൽ കൂടി േപാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച്
എ.സി, ഫ്രിഡ്ജ് മുതലായവ മധുസൂദനൻ, എം.െക. സുരക്ഷയുള്ള പഞ്ചായത്ത് ന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രേദശികമായി ,കടകളിൽ കയറി, വഴിയിലു
യും ഓഫാക്കി ൈവദയ്ുേതാപ മേനാജ്, പി.അജിതൻ, സി.എ എന്ന ലക്ഷയ്ം വച്ചു െകാണ്ടു ലഭയ്മാകുന്ന വിശിഷ്ട വയ്ക്തി ള്ളവേരാടും വിശദീകരിച്ച്,
േയാഗം കുറച്ച് സഹകരിക്ക .കൃഷ്ണൻ, രജത് േമാഹൻ, ള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആേവ കളാണ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം വർത്തമാനം പറഞ്ഞ്, പാട്ട്
ണെമന്ന് നാട്ടുകാേരാട് അംബിക േസാമൻ, ടി.സതയ് ശകരമായി മുേന്നറുന്നു. നിർവവ്ഹിച്ചത്. ആദയ് േകന്ദ്ര പാടി ഉലല്സിച്ച് നടന്നു.
അഭയ്ർത്ഥിച്ചായിരുന്നു ജാഥ. ന ാ ര ാ യ ണ h എ ന്ന ി വ ർ വാർഡ് തല ആേലാചനാ ത്തിൽ റാലി ഉദ്ഘാടനം െപണ്ണുങ്ങളാണ് ഒതുങ്ങി
േയാ ഗ ങ്ങെള തുടർന്നുള്ള െചയ്ത്ു സംസാരിച്ചത് ജിലല്ാ
േമഖലാ പ്രസിഡണ്ട് ടി.വി. പെങ്കടുത്തു.
പഞ്ചായത്ത് തല കൺെവൻ പഞ്ചായത്ത്' വിദയ്ാഭയ്ാസ നടക്കണം എന്ന "സാമാനയ്
ആനന്ദപുരം യൂണിറ്റ് വാർഷികം
ഷൻ ,വാർഡ് തല ജാഗ്രതാ ആേരാഗയ് കമ്മറ്റി അധയ്ക്ഷ േബാധെത്ത " മറികടന്ന്
സേങ്കാചരഹിതമായി കൂസ
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷ അവതരണം നടത്തി. ഇരിങ്ങാ സമിതി കൺെവൻഷനുകൾ, യും ഇരിങ്ങാലക്കുട എം ലിലല്ാെത ഇവിെട െപണ്ണു
ത്ത് ആനന്ദപുരം യൂണിറ്റ് ലക്കുട േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് ്രസ്തീപദവി പഠനത്തിെന്റ .എൽ.എ െപ്രാഫ. െക.യു. ങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയി
ഭാഗമായ വിവരേശഖരണം, അരുണെന്റ പത്നിയുമായ
വാhഷികസേമ്മളനം മാhച്ച് ൈവസ്പ്രസിഡണ്ട് നളിനി
ജൻറർ റിേസാഴ്സ് െസൻറർ മഞ്ജുള അരുണൻ ആണ്. രിക്കുന്നു.ആൺകുട്ടികളും
11ന് പ്രസിഡണ്ട് വി.ജി.രജനി ബാലകൃഷ്ണh, സംസ്ഥാന പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവ 15 േകന്ദ്രങ്ങളിലായി ആയിര ആണുങ്ങളും സവ്ാഭാവികമാ
യുെട അധയ്ക്ഷതയിh ആന
അ വ ാ h ഡ് നടന്നുവരുന്നു. സഞ്ചാര ത്തിലധികം ്രസ്തീകളും പുരു യും കരുതുന്നത് െപണ്ണു
ന്ദപുരം ഗവhെമന്റ് യു.പി. അ ധ യ്ാ പ ക
സവ്ാതന്ത്രയ്ത്തിനുള്ള ഇടെപ ഷൻമാരും റാലിെയ സവ്ീകരി
എസിh നടന്നു. യൂണിറ്റ് േജതാവ് പി.ഭാനുമതി ടീച്ചh ടലുകളുെട ഭാഗമായ കലുങ്ക് ക്കാെനത്തി. GRG അധയ്ക്ഷ ങ്ങളേലല് അവർ ഒതുങ്ങി മാറി
െസക്രട്ടറി എ.ടി.നിരൂപ് റി എന്നിവh ആശംസകh സമരം വലിയ ശ്രദ്ധ േനടി. ബ ി ന്ദു േ ല ാ ഹ ി ത ാ ക്ഷ ൻ േപാേയ്ക്കാളും എന്നായിരി
എന്നാൽ കാലം
േപ്പാhട്ടും കണക്കുകളും അവ േനhന്നു. പുതിയ ഭാരവാഹി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട ജാഥാ കയ്ാപ്റ്റനും CDS െച ക്കും.
മ ാ റ ി െ ക്ക ാ ണ്ട ി ര ി ക്കു ന്നു
തരിപ്പിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട കh : പ്രസിഡണ്ട് - വി.ജി. ഊർജ്ജത്തിൽ മാർച്ച് 17, 18 യർേപഴ്സൺ
സുചിത
േമഖലാെസക്രട്ടറി റഷീദ് രജനി, ൈവസ്പ്രസിഡണ്ട് - തിയയ്തികളിലായി സംഘടി ൈവസ് കയ്ാപ്റ്റനും എം.ജയ എന്ന സൂചനയാണ് ആയാ
സരഹിതമായമായ, സേങ്കാ
കാറളം യൂണിറ്റ് േരഖ അവത
പ്പിച്ച തുലയ്താ ഇരുചക്ര ശ്രി ജാഥാ മാേനജരുമായിരു
രിപ്പിച്ചു. തൃശ്ശൂh ജിലല്ാക്കമ്മി പി.ഭാനുമതി ടീച്ചh, െസക്രട്ടറി വാഹന വനിതാ വിളംബര ന്നു. മാർച്ച് 20ന് െപരിഞ്ഞ ചരഹിതമായ െപൺനടത്ത
റ്റിയംഗം വി.എ.േമാഹനh - എ.ടി.നിരൂപ്, േജായിന്റ് റാലി ആേവശകരമായി. നം വനിതാ ശിശുസൗഹൃദ ങ്ങ ൾ
ന ൽ കു ന്ന ത് .
രണ്ടാം േകരളപഠനത്തിെന്റ െസക്രട്ടറി - സവിതാ എലല്ാ വാർഡു േകന്ദ്രങ്ങളി പഞ്ചായത്ത് എന്ന ലക്ഷയ് ്രസ്തീകളുെട േനതൃതവ്ത്തിൽ
പ്രാ ധ ാ ന യ്െ ത്ത ക്കു റ ി ച്ച് ബാലകൃഷ്ണh.
ലും ്രസ്തീകളുെട ൈബക്ക് േത്താെട മുേന്നറുെമന്ന പ്ര 3 ദിവസങ്ങളിലായി നട
കാക്രേത്താടിെന്റ ഉത്ഭവംേതടി റാലിക്ക് ഹൃദയ്മായ സവ്ീകര ഖയ്ാപന സേമ്മളനം നടന്നു. ത്തിയ അനൗൺെസ്മന്റ്
ണം നല്കി. ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രസിഡണ്ട് െക.െക.സച്ചി പ്രേതയ്കശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
ഒരു യാത്ര
കൾ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചതി ത്തിെന്റ അധയ്ക്ഷതയിൽ വയ്തയ്സ്തമായ സവ്ീ കരണ
മേഞ്ചരി േമഖല പന്തലല്ൂh േതാട് കhഷകh നിhമിച്ചി
െന്റ േരഖകൾ സവ്ീകരണ അഞ്ഞൂേറാളം ്രസ്തീ - പുരു രീതികൾ, പ്രായേഭദെമേനയ്
യൂണിറ്റ് േകരള ശാ്രസ്തസാ ട്ടുണ്ട്. രാവിെല പന്തലൂh
സേമ്മളനങ്ങളിൽ ഏറ്റുവാ ഷന്മാർ പെങ്കടുത്ത സേമ്മള ്രസ്തീകൾ അവതരിപ്പിച്ച
ഹിതയ് പരിഷത്ത് പ്രവhത്ത അമ്പലവട്ടം പാടത്തിനടുത്ത്
ങ്ങി.ആദയ് ദിവസം 70 വാഹ നം വനിതാ കമ്മീഷൻ െച പഴയതും പുതിയതുമായ
കരും വിദയ്ാhഥികളും േചhന്ന് ഇ എം എസ് സ്മാരക മന്ദിരം
നങ്ങളിലായി 100 ്രസ്തീകളും യർേപഴ്സൺ എം . സി. കലാപരിപാടികൾ, സ്കിറ്റു
കാക്രേത്താട് നീhത്തട സം പരിസരത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച
20 പുരുഷന്മാരും രണ്ടാമ േജാസൈഫൻ ഉദ്ഘാടനം കൾ, ഡാൻസ്' ൈക െകാട്ടി
രക്ഷണ പദയാത്ര നടത്തി. യാത്ര മണലിമ്മh, ആന
െത്ത ദിവസം 40 വാഹനങ്ങ െചയ്തു. വിളംബര റാലിയുേട ക്കളി... വർണ്ണശബളമായ
െതക്കുമ്പാട് പ്രേദശത്തുകൂടി പ്പാത്ത്, കാക്രേത്താട് ചിറ,
ളിലായി 80 ്രസ്തീകളും യും പ്രഖയ്ാപന സേമ്മളന
ന ലല്
ഒഴുകി പന്തലൂh പുളിക്കലി കീടക്കുന്ന്, അത്തിക്കുണ്ട്,
റാലിയിൽ പെങ്കടുത്തു. പ്ര ത്തിhെറയും സംഘാടനത്തി അ ല ങ്ക ാ ര ങ്ങ ൾ '
ഭക്ഷണം.
ചിത്രരചനാ
മത്സ
നപ്പുറം കടലുണ്ടിപ്പുഴയിh പൂളക്കh േതാട്, പട്ടാളിപ്പാറ
ശസ്ത പാട്ടുകാരൻ ശ്രീ ഏങ്ങ െന്റ ഭാഗമായി ്രസ്തീകളുെട
േചരുന്ന കാക്രേത്താട് സം േതാട്, േമേല െതക്കുമ്പാട്,
ണ്ടിയൂർ കാർത്തിേകയെന്റ സംഘങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങ രങ്ങൾ ' നാസിക് േഡാൾ'
രക്ഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുെട വാലാ േതാട്, ൈമലാടിപ്പടി,
േനതൃതവ്ത്തിലുള്ള ഓർക്ക ളിൽ േപാസ്റ്റർ പ്രചാരണം പടക്കം െപാട്ടിക്കൽ തുടങ്ങി
ആദയ്ഘട്ടമായാണ് േതാടിെന്റ എരേങ്കാh എന്നിവിടങ്ങh
്രസ്ട റാലിക്ക് െകാഴുേപ്പകി. നടത്തി.െപരിഞ്ഞനം െസന്റ .... എന്തിേനെറ ഒരു ഉത്സവ
ഉത്ഭവംേതടി പഠനയാത്ര സഞ്ചരിച്ച് ഉത്ഭവ േകന്ദ്രമായ
ഇതിനു പുറേമ പ്രേതയ്കം റിൽ ഇരുട്ട് പരന്നിട്ടും ്രസ്തീക അന്തരീക്ഷം തെന്ന ആയിരു
സംഘടിപ്പിച്ചത്. െതക്കുമ്പാ പന്തലൂh മലയിെല തവര
ഒ രു
സ ം ഘ ം ന്നു പഞ്ചായത്തിൽ.
പരിശിലനം േനടിയ ഒരു ളുെ ട
ട്, അമ്പലവട്ടം, പുളിക്കh, െക്കാടിയിh സമാപിച്ചു.േതാ
വടക്കാh ഉhെപ്പെടയുള്ള ട്ടിെലാഴുക്കിയ പ്ളാസ്റ്റിക്കും
െപരിഞ്ഞനത്ത്
പ്രേദശങ്ങളിh കാhഷികാവ മറ്റ് മാലിനയ്ങ്ങളും സംഘം
ശയ്ത്തിന് ജലേസചനത്തിന് നീക്കംെചയ്തു. കhഷകരുമാ
ജലസംരക്ഷണ കല്ാസ്സുകൾ
േകരള െമഡിക്കh ആhഡ് യും േതാടിെന്റ സമീപവാസി
െസയിhസ് ഉപേയാഗിക്കു കളുമായും സംവദിച്ചു.
െപരിഞ്ഞനം : േലാക സേന്താഷ്,ശാരിത, K. ജയശ്രീ, ചിത്ര, ബിന്ദു, ൈബജു
ന്നതാണ് ഈ േതാട്. അര
ജലദിനവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട് N.അജയൻ, M.D ദിനകരൻ ഷീന എന്നിവർ സംഘാടന
പരിഷത്തും പന്തലൂh
നൂറ്റാണ്ടിനുമുേമ്പ തനിെയ െപാതുജന വായനശാലയും 5 കല്ാസ്സുകൾ നടന്നു. 100 എന്നിവർ കല്ാസ് എടുത്തു. ത്തിന്ു േനതൃതവ്ം നൽകി.
ഉണ്ടായ കാക്രേത്താടിന് സംയുക്തമായാണ് പഠനപദ േപർ പെങ്കടുത്തു. സ്മിത അങ്കണവാടി വർക്കർമാരായ
സമാന്തരമായി മെറ്റാരു യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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േമഖലാ, യൂണിറ്റ് വാർഷികങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു
മുളന്തുരുത്തി േമഖലാ സേമ്മളനം

പുൽപ്പള്ളി േമഖല വാർഷികം
മുള്ളൻെകാലല്ി- പുല്പള്ളി
േമഖല സേമ്മളനം ജിലല്ാ പ്ര
സിഡണ്ട് പി.സുേരഷ് ബാബു
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. രണ്ടാം
േകരള പഠനത്തിെന്റ പ്രസക്തി
പി.സി.മാതയ്ു വിശദീകരിച്ചു.
55-ാം സംസ്ഥാന സേമ്മളന
ത്തിെന്റ ഭാഗമായി പരിസ്ഥിതി
െസമിനാർ, പരിഷത്ത് ശാ്രസ്ത
േമള, ജേനാത്സവം എന്നിവ
പുല്പള്ളിയിൽ നടത്തുന്നതിനും
ത ീ രു മ ാ ന ി ച്ചു . െ സ ക്രട്ട റ ി

എം.എം.േടാമി റിേപ്പാർട്ടും
എ.സി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കണക്കും
അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡണ്ട്
വി.എസ്. ചാേക്കാ അധയ്
ക്ഷത വഹിച്ചു. സി.എം.
േജാസഫ് സവ്ാഗതവും എൻ.
സതയ്ാനന്ദൻ മാസ്റ്റർ നന്ദിയും
പറഞ്ഞു. പി.സി.മാതയ്ു പ്രസി
ഡന്റായും ഒ.െക.പീറ്റർ െസക്ര
ട്ടറിയായും 17 അംഗക്കമ്മറ്റിെയ
െതെരെഞ്ഞടുത്തു.

േമഖലാസേമ്മളനം

േചളന്നൂh : ശാ്രസ്തസാഹി
തയ് പരിഷത്ത് േചളന്നൂർ
േമഖലാ സേമ്മളനം മാർച്ച്
29ന് ൈവകീട്ട് കേക്കാടിയിൽ
ആരംഭിച്ചു.സവ്ാഗസംഘം കൺ
വീനർ പി.എം.അേശാകൻ
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ച സേമ്മള
നം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡ
ണ്ട് െക.െക.േചായിക്കുട്ടി
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.പരിഷത്ത്
ജിലല്ാ പരിസ്ഥിതി കൺവീനർ
പി.െക.ബാലകൃഷ്ണൻ "കാലാ
വസ്ഥാവയ്തിയാനം ഉയർത്തു
ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ"എന്ന വിഷയ
ത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

തിരുവാങ്കുളം: േകരള ശാ
്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത് മുള
ന്തുരുത്തി േമഖലയുെട ഇരു
പ ത ാ മ ത്
വാർഷിക
സേമ്മളനം തിരുവാങ്കുളം ജി
.എച്ച്.എസിൽ നടന്നു. പ്രതി
നിധി സേമ്മളനം സംഘടനാ
േരഖ അവതരിപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി െക.െക.ഭാ
സ്കരൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
േമഖലാ പ്രസിഡണ്ട് എ.ഡി.
യമുന അധയ്ക്ഷയായ േയാഗ
ത്തിൽ സംഘാടക സമിതി
കൺവീനർ പി.സി.ശശി

സവ്ാഗതം പറഞ്ഞു. േമഖല
െസക്രട്ടറി െക.എൻ.സുേരഷ്
2017-18 െല വാർഷിക റി
േപ്പാർട്ടും ട്രഷറർ െജ.അർ.
ബാബു വരവ് െചലവ്
കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു.
േകരള പഠനം എന്ത് എങ്ങെന
എന്ന വിഷയം ജിലല്ാ േജാ:
െസക്രട്ടറി എം.എസ്.ജയ
അവതരിപ്പിച്ചു. ശാ്രസ്തഗതി
മാേനജിംഗ് എഡിറ്റർ പി.എ.
തങ്കച്ചൻ പ്രവർത്തനങ്ങെള
േക്രാഡീകരിച്ചു െകാണ്ട് സം
സാരിച്ചു. ജിലല്ാ േജാ:

െസക്രട്ടറി എ.എ.സുേരഷിെന്റ
േനതൃതവ്ത്തിൽ നടന്ന െതര
െഞ്ഞടുപ്പിൽ എ. ഡി.യമുന
(പ്രസിഡണ്ട്), എൻ. പി. ശി
ശുപാലൻ (ൈവസ് പ്രസിഡ
ണ്ട്), െക.എൻ.സുേരഷ്.
(െസക്രട്ടറി), േജാസി വർക്കി
(േജാ: െസക്രട്ടറി), െജ.ആർ.
ബാബു (ട്രഷറർ) ആയി െത
രെഞ്ഞടുത്തു. േയാഗത്തിന്
േമഖല േജാ:െസക്രട്ടറി െക.ജി.
സധീഷ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത് തുരുത്തിക്കര യൂണിറ്റ്
വാർഷികവും സുഹൃദ് സംഗമവും

ജിലല്ാ പ്രസിഡണ്ട് അേശാകൻ
ഇളവനി, ജിലല്ാപഞ്ചായത്ത്
അംഗം ജുൈമലത്ത്, എന്നി
വർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു.
പ്രത ി ന ി ധ ി
സ േ മ്മ ള ന ം
ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ ഹാളിൽ
േമഖലാപ്രസിഡണ്ട് പി.ബിജു
വിൻെറ അധയ്ക്ഷതയിൽ സി
ക്രട്ടറി സി.വിജയൻ റിേപ്പാർട്ടും
ട്രഷറർ എ.േഗാപാലകൃഷ്ണൻ
വരവ് െചലവ് കണക്കുകളും
അവതരിപ്പിച്ചു.േമഖലാ േജാ
െസക്രട്ടറി വാസു.വി.പി.സവ്ാ
ഗതവും സുജാഅേശാകൻ
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

എലവേഞ്ചരി യൂണിറ്റ്
സേമ്മളനം

വാർഷികേയാഗ ിലും സുഹൃദ് സംഗമ ിലും ആേരാഗയ് േമഖലയും വർധി വരു
ചികി
െചലവുകളൂം എ വിഷ ിൽ തിരുവന പുരം െമഡിക്കൽ േകാേളജ്
െമഡിസിൻ വിഭാഗം മുൻ േമധാവി േഡാ :െക .വിജയകുമാർ കല്ാസ് എടുക്കു

തുരുത്തിക്കര : ശാ്രസ്തസാ
ഹിതയ് പരിഷത്ത് തുരുത്തി
ക്കര യൂണിറ്റ് വാർഷികവും
തുടhന്ന് സുഹൃദ് സംഗമവും
സംഘടിപ്പിച്ചു. ആശാരിപ്പുറ
ത്ത് ജിതിൻ േഗാപിയുെട
വസതിയിൽ നടന്ന സേമ്മ
ളനം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട് ഷാജി
മാധവൻ
ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. ആേരാഗയ്േമഖലയും

വർധിച്ചു വരുന്ന ചികിത്സാ
െചലവുകളൂം എന്ന വിഷ
ത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം െമ
ഡിക്കൽ േകാളജ് െമഡിസിൻ
വിഭാഗം മുൻ േമധാവി
േ ഡ ാ . െ ക . വ ി ജ യ കു മ ാ ർ
കല്ാസ് എടുത്തു. ഐ.ആർ.
ടി.സി സമത െപ്രാഡക്ഷൻ
െസന്റർ ഡയറക്ടർ വി.ജി.
േഗാപിനാഥ് സംഘടനാ
േരഖ അവതരിപ്പിച്ചു .യൂണിറ്റ്

പ്രസിഡണ്ട് െക.എം. പ്രകാ
ശൻ അധയ്ക്ഷത വഹിച്ച േയാ
ഗത്തിൽ യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി
മുരുേകശൻ എം.െക, സമത
െചയർേപഴ്സൺ ദീപ്തി ബാലച
ന്ദ്രൻ, യുവസമിതി െസക്രട്ടറി
ജിബിൻ ടി എന്നിവർ യഥാ
ക്രമം യൂണിറ്റ്, സമതേവദി,
യുവസമിതി എന്നിവയുെട
റിേപ്പാർട്ടും വരവ് െചലവ്
കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു.

പുത്തൻചിറ യൂണിറ്റ് വാർഷികം

ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷ
ത്ത് എലവേഞ്ചരി യൂണിറ്റ്
സേമ്മളനം മാhച്ച്29ന്
സയൻസ് െസന്ററിൽ വച്ച്
നടന്നു.സേമ്മളനം എലവേഞ്ച
രി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ൈവസ്
പ്രസിഡണ്ട് െക.ശിവരാമൻ
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. CPIM LC
െസക്രട്ടറി െക രാേജഷ്,
വാർഡ് െമമ്പർ െക പ്രകാശൻ
എന്നിവർ സേമ്മളനത്തിന്
ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സം
സാരിച്ചു. സംഘടനാ േരഖയും
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങിസ്

അനുസ്മരണവും പരിഷത്ത്
ജിലല് കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രേദാഷ്
കുനിേശ്ശരിയും യൂണിറ്റ്
വാർഷിക റിേപ്പാർട്ട് യൂണിറ്റ്
െസക്രട്ടറി ആർ രാേജഷും
അവതരിപ്പിച്ചു. സേമ്മളന
ത്തിൽ പരിഷത്ത് ജിലല്ാ ട്രഷ
റർ െക അരവിന്ദാക്ഷൻ, ജിലല്ാ
േജാ.െസക്രട്ടറി െക സുനിൽ
കുമാർ, ജിലല്ാ കമ്മിറ്റി അംഗം
എം േമാഹനൻ, േമഖല പ്രസി
ഡണ്ട് മേനാജ്, െസക്രട്ടറി
സുേമഷ് എന്നിവർ സം
സാരിച്ചു.


പരിഷത്ത് പുത്തൻചിറ
യൂണിറ്റ് വാർഷികം െവള്ളാ
ങ്ങലല്ൂh േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മറ്റി െചയർ
മാൻ ടി.െക. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. അനിതാ
മേനാജ് സവ്ാഗതം ആശംസി
ച്ച സേമ്മളനത്തിൽ േമഖലാ
െസക്രട്ടറി ജയരാജ് പി.ഡി
സ്റ്റീഫൻ േഹാക്കിങ്ങ് അനു
േശാചന
പ്രേ മ യ വു ം
ആമുഖവും അവതരിപ്പിച്ചു.
യൂണിറ്റ് േജായിന്റ് െസക്രട്ടറി
പ്രസാദ് പി.എസ്. റിേപ്പാർട്ടും
എh.െക.ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ കണ
ക്കുകളും േമഖലാ കമ്മറ്റി
അംഗം പി.എസ്. ശങ്കരൻ
സംഘടനാ റിേപാർട്ടും അവ
തരിപ്പിച്ചു. 22 േപർ പെങ്കടു
ത്ത േയാഗത്തിൽ ബിജു
അേഞ്ചരി ,സി മുകുന്ദൻ,
ആലീസ് േതാമസ്, അരുൺ
രാജ്, േഡവിഡ്, എം.െക.

PARISHAD VARTHA



ഹരിലാൽ, രാജശ്രീ, അനിത,
മേനാജ്, സൗദാമിനി , പീതാ
oബരൻ തുടങ്ങിയവർ നലല്
രീതിയിൽ ചർച്ചയിൽ പെങ്ക
ടുത്തു. വി.എസ്.അരുൺ
രാജ് െനൽവയൽ തണ്ണീർ
ത്തട നിയമ േഭദഗതി ഓർഡി
നൻസ് പിൻവലിക്കണെമന്ന
പ്രേമയം അവതരിപ്പിച്ചു.
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പുതിയ ഭാരവാഹികളായി
വി.വി.ശിവദാസ് (പ്രസിഡ
ണ്ട്), പി.എസ്. പ്രസാദ്
(ൈവ.പ്രസി) അനിത മേനാജ്
(െസക്രട്ടറി), രാജശ്രീ ശശിധ
രൻ (േജാ. െസക്രട്ടറി) എന്നി
വെര െതെരെഞ്ഞടുത്തു.
രാജശ്രീ നന്ദി പറഞ്ഞു.

7

2018 ഏപ്രിh 1 - 15

ഇരിട്ടി േമഖലാ വാർഷികം
ഇരിട്ടി : 2018 മാർച്ച് 24,
25 തീയയ്തികളിൽ (ശനി,
ഞായർ) കുയിലൂർ എ.എൽ.
പി. സ്കൂളിൽ െവച്ച് നടന്നു.
കണ്ണൂർ ജിലല്ാെസക്രട്ടറി
േബബിലത ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. പടിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് െമമ്പർ എം. കുഞ്ഞി
രാമൻ അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.
സവ്ാഗതസംഘം െചയർമാൻ
പി.പി. രാഘവൻ മാസ്റ്റർ
സവ്ാഗതം പറഞ്ഞു. കൺവീ
നർ സേന്താഷ് െക.വി. നന്ദി
പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇരിട്ടി
"കനൽ കൂട്ടം" അവതരിപ്പി
ച്ച ലഹരി വിരുദ്ധ െതരുവ്
നാടകം അരേങ്ങറി.
രാത്രി 8.30 ന് പ്രതിനി
ധി സേമ്മളനം ആരംഭിച്ചു.
പ്രസിഡണ്ട്സി. യേശാനാഥ്
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. േമഖലാ
െസക്രട്ടറി പി.ദിവാകരൻ പ്ര
വർത്തനറിേപ്പാർട്ടും ട്രഷറർ
അേശാകൻ പി.ആർ. വരവ്
െചലവ് കണക്കും അവത
രിപ്പിച്ചു. റിേപ്പാർട്ട് ചർച്ചക്ക്
േശഷം രാത്രി 11 മണിക്ക്
ഒന്നാം ദിവസ സേമ്മളന നട
പടികൾ പൂർത്തിയായി.
രണ്ടാം ദിവസം 10 മണിക്ക്
ചർച്ചക്കുള്ള മറുപടിേയാെട
ആരംഭിച്ച സേമ്മളനത്തിൽ

ജിലല്ാ കമ്മറ്റി അംഗം. െപ്രാഫ.
എൻ.െക. േഗാവിന്ദൻ സംഘ
ടനാേരഖ അവതരിപ്പിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചക്ക് േശഷം ടി.വി.
നാരായണൻ മറുപടി നല്കി.
ഉച്ചയക്ക് േശഷം എം.വിജയ
കുമാർ രണ്ടാം േകരളപഠനം
സംബന്ധിച്ച അവതരണം
നടത്തി. െക.സുേരഷ് ഭാവി
പ്രവർത്തന േരഖ അവതരി
പ്പിച്ചു. തുടർന്ന് പുതിയ ഭാ
രവാഹികെളയും െതരെഞ്ഞ
ടുത്തു. പ്രസിഡണ്ട് ആയി
യേശാനാഥിെനയും െസക്രട്ടറി
യായി െക.വി. സേന്താഷ് മാ
സ്റ്റെറയും െതരെഞ്ഞടുത്തു.
ൈവസ് പ്രസിഡണ്ടുമാരായി
െക.പി. സേരാജിനി ടീച്ചർ,

മേഞ്ചരി േമഖല വാർഷികം

േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പറക്കാട്ട് ആമുഖം അവതരി
പരിഷത്ത് മേഞ്ചരി േമഖലാ പ്പിച്ചു. ജിലല്ാ കമ്മിറ്റി അംഗം
സേമ്മളനം മാhച്ച് 28,29 അരുhകുമാh സംഘടനാ
തിയയ്തികളിh ജി.എം.എh. േരഖ അവതരിപ്പിച്ചു. േമഖലാ
പി.സ് കൂh എടവണ്ണയിh െസക്രട്ടറി െക.കൃഷ്ണh പ്രവ
െവച്ചു നടന്നു. മാhച്ച് 28 hത്തന റിേപ്പാhട്ട് അവതരിപ്പി
നു ൈവകുേന്നരം എടവണ്ണ
ച്ചു. െക.െക.പുരുേഷാത്തമh
ബസ്റ്റാന്റിh െവച്ച് ജനാധി
പതയ്ം, ശാ്രസ്തേബാധം , മാന േകരള പഠനം അവതരണം
വികത എന്ന വിഷത്തിh വി. നടത്തി. പുതിയ േമഖലാ
വിേനാദ് പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രസിണ്ടന്റായി ഇ.എം.നാ
സുന്ദരh െചമ്പ്ര സേമ്മളന രായണh, െസക്രട്ടറിയായി
ത്തിന് സവ്ാഗതം പറഞ്ഞു. െക.െക.ദിേനശ്എന്നിവെര
എം. ജിനചന്ദ്രൻ എന്നിവ േമഖലാ പ്രസിഡന്റ് അനൂപ് െതരെഞ്ഞടുത്തു.
െരയും േജായന്റ് െസക്രട്ട
റിമാരായി എ.െക.ബിന്ദു,
െനന്മണിക്കര യൂണിറ്റ് വാർഷികം
പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ, ട്രഷറർ
- സുേരഷ് മാസ്റ്റർ എന്നിവ
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷ െനhവയh നീhത്തടനിയമം
െരയും െതരെഞ്ഞടുത്തു.
ത്ത് െനന്മണിക്കര യൂണിറ്റ് േഭദഗതി െചയയ്ാനുള്ള നീക്കം
1. െനൽവയൽ സംരക്ഷണ വാhഷിക സേമ്മളനം മാhച്ച്
ഉേപക്ഷിക്കണെമന്ന് സേമ്മ
നിയമ േഭദഗതി ഓർഡിനൻ 18ന് പ്രസിഡണ്ട് െക.െക.
സ് പിൻവലിക്കുക. 2. കണ്ണൂർ ഉണ്ണികൃഷ്ണെന്റ അധയ്ക്ഷതയി ളനം പ്രേമയമായി ആവശയ്െപ്പ
വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു h െകാടകര േമഖലാക്കമ്മി ട്ടു. ഇരുപേതാളം േപh പെങ്ക
ള്ള മലിന ജലം / മഴെവള്ളം റ്റിയംഗം ശ്രീനാഥിെന്റ ഗൃഹ ടുത്തു. പുതിയ ഭാരവാഹികh
എന്നിവ ശാ്രസ്തീയമായി ശുദ്ധീ ത്തിh നടന്നു. െസക്രട്ടറി : പ്രസിഡണ്ട് - ആവണി
കരിച്ച് മാത്രം കനാൽ വഴി കീ സിഗിh ദാസ് റിേപ്പാhട്ടും ശിവh, ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്
ഴലല്ൂർ പുഴയിേലക്ക് ഒഴുക്കുക. കണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു. - സിഗിh ദാസ്, െസക്രട്ടറി
3. ശാ്രസ്ത വിഷയങ്ങൾ പത്താം ജിലല്ാക്കമ്മിറ്റിയംഗം െക.െക. െ ക . െ ക . ഉ ണ്ണ ി കൃ ഷ്ണ h ,
തരം വെര മാതൃഭാഷയിലുെട അനീഷ് കുമാh യൂണിറ്റ് േജായിന്റ് െസക്രട്ടറി - ധനല
േരഖ
അ വ ത ര ി പ്പ ി ച്ചു . ക്ഷ്മി സുേരഷ്ബാബു
മാത്രം പഠിപ്പിക്കുക.

ടി.ആർ.ചന്ദ്രദത്ത്
കർേമാത്സുകതയുെടയും ഇച്ഛാശക്തിയുെടയും ആൾരൂപം

മhതയ്വീരയ്ം അദ്രിെയ െവ
ലല്ുെമന്ന് പ്രഖയ്ാപിച്ച മഹാക
വിതെന്നയാണേലല്ാ വിജിഗീ
ഷുവായ മൃതയ്ുവിനുേപാലും
ജീവിതത്തിെന്റ െകാടിപ്പടം താ
ഴ്ത്താനാവിെലല്ന്ന് എഴുതിയതും.
മാരകമായ േരാഗത്തിന് കീെഴ്പ
ട്ടിട്ടും അതയ്സാധാരണമായ
മേനാബലം െകാണ്ടും കhമനി
രതതവ്ം െകാണ്ടും മരണെത്ത
േപ്പാലും മാറ്റിനിhത്തി താh
ഏെറ്റടുത്ത പ്രവhത്തനങ്ങh
പൂhത്തിയാക്കി േലാകേത്താട്
വിടപറഞ്ഞ ടി.ആh.ചന്ദ്രദത്ത്
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവhക്ക് ഒരു
പാഠവും മാതൃകയുമാണ്.
2018 മാhച്ച് 20 നാണ്
75-ാമെത്ത വയസ്സിh ദത്ത്
മാഷ് നിരയ്ാതനായത്. ഓേരാ
മണhതരിയിലും ഇടതുപക്ഷ
പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആഴത്തിh
േവേരാട്ടമുള്ള മണപ്പുറമാണ്
ദത്ത് മാെഷ സൃഷ്ടിച്ചത്
അവിഭക്ത കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ് പാ
hട്ടിയുെട െപാന്നാനി താലൂക്ക്
െസക്രട്ടറിയായിരുന്ന ടി.െക.

രാമെന്റ മകനാണ് ദത്ത് മാഷ്.
വിദയ്ാhഥിയായിരിക്കുേമ്പാ
hത്തെന്ന രാ്രഷ്ടീയപ്രവhത്ത
നം ആരംഭിച്ചു. വിേമാചനസമ
രത്തിെനതിെര വിദയ്ാhഥികെള
സംഘടിപ്പിക്കാh അേദ്ദഹം
േനതൃതവ്ം നhകി. 1972 h
തൃപ്രയാh ഗവhെമന്റ് േപാളി
െടക്നിക്കിh അധയ്ാപകനായി.
സhവീസ് സംഘടനാരംഗത്തും
സജീവമായി പ്രവhത്തിച്ചു.
1996 h നാവിh കയ്ാ
hസh ബാധിച്ച് ശ്രസ്തക്രി
യക്ക് വിേധയനായ ദത്ത്
മാഷിെന്റ നാവും താടിെയലല്ും
കഴുത്തിെല എലല്ും നീക്കം
െചേയയ്ണ്ടിവന്നു. പിന്നീട് ദ്രാ
വകരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം
മാത്രം കഴിച്ചാണ് അേദ്ദഹം
ജീവിച്ചത്. ശ്രസ്തക്രിയയിh
നാവിെന്റ ഭാഗത്ത് വച്ചുപി
ടിപ്പിച്ച മാംസഭാഗം െകാണ്ട്
മാസങ്ങhക്ക് േശഷമാണ്
അവയ്ക്തമായ രീതിയിെലങ്കി
ലും സംസാരിക്കാനായത്.
എന്നാh ഈ പരാധീനതക
െളാന്നും കൂസാെത പ്രസംഗ
േവദികളിലും ചhച്ചാസദസ്സു
കളിലും മാഷ് സജീവമായി
നിലെകാണ്ടിരുന്നു.
ലാറി േബക്കറിh നിന്ന് പ്ര
േചാദനമുhെക്കാണ്ട് െചലവ്
കുറഞ്ഞ െകട്ടിടങ്ങളുെട
നിhമാണത്തിനും പ്രചാരണ
ത്തിനുമായി േകാസ്റ്റ്േഫാhഡ്
എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയകാ
ലം മുതh അതിെന്റ ഡയറക്ടh
മാഷായിരുന്നു. നിരവധി സാ
മൂഹയ്-സാംസ്കാരിക പ്രവhത്ത
നങ്ങളുെടയും ആഴേമറിയ
ആശയസംവാദങ്ങളുെടയും


േകന്ദ്രമായി േകാസ്റ്റ്േഫാhഡി
െന മാറ്റാh ദത്ത് മാഷിന്
സാധിച്ചു.
തെന്റ ജന്മനാടായ തളിക്കു
ളത്തിെന്റ സമഗ്രവികസനത്തി
നുേവണ്ടിയാണ് വികാസ് ട്രസ്റ്റ്
ആരംഭിച്ചത്. അതിെന്റ ആരം
ഭകാലം മുതhേക്ക മാഷാണ്
െചയhമാh. തളിക്കുളെത്ത
െതാഴിh പരിശീലനം, ്രസ്തീശാ
ക്തീകരണം, വേയാജനസംര
ക്ഷണം തുടങ്ങിയ േമഖലകളി
െലലല്ാം ട്രസ്റ്റ് ഇടെപടുന്നുണ്ട്.
ഇ.എം.എസ്സിെന്റ മര
ണെത്തത്തുടhന്ന് എലല്ാ
വhഷവും തൃശ്ശൂരിh നടന്നു
വരുന്ന ഇ.എം.എസ് സ്മൃതി
എന്ന േപരിലുള്ള സംവാദേവദി
ദത്തുമാഷുെട മെറ്റാരു വലിയ
സംഭാവനയാണ്. കഴിഞ്ഞ 19
വhഷവും ഈ പരിപാടി മുട
ങ്ങാെത നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതാത്
കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രസക്ത
മായ വിഷയങ്ങh അതാത്
േമഖലകളിെല ഏറ്റവും പ്രഗ
ത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാെരത്ത
െന്ന പെങ്കടുപ്പിച്ചുെകാണ്ട്
ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ചhച്ച
െചയയ്ുന്ന ഇ.എം.എസ് സ്മൃതി
ഇേപ്പാh േകരളത്തിെല മുഖയ്
സാംസ്കാരിക സംഭവങ്ങളിെലാ
ന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. േകരള
ത്തിന് പുറത്തുനിന്നുേപാലും
നിരവധി വിദയ്ാhഥികളും യുവ
ജനങ്ങളും ഈ പരിപാടിയിh
പെങ്കടുത്തുവരുന്നുണ്ട്.
വളെര വയ്ക്തവും നിശി
തവുമായ രാ്രഷ്ടീയനിലപാട്
അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.
അചഞ്ചലമായിരുന്നു അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കമ്മയ്ൂണിസ്റ്റ്
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പ്രതിബദ്ധത. കാരയ്ങ്ങh
വളെര ചിട്ടയായി ആസൂത്രണം
െചയയ്ാനും നടപ്പാക്കാനും അേദ്ദ
ഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന കഴിവ്
അനിതരസാധാരണമായിരു
ന്നു. ഏെതാരു േയാഗത്തിh
പെങ്കടുക്കുേമ്പാഴും അേദ്ദഹം
േനാട്ടുകh തയയ്ാറാക്കിയാണ്
വരിക. ചhച്ചകളിh പെങ്കടു
ക്കുന്നതും മുെന്നാരുക്കേത്താ
െടത്തെന്ന. നിരന്തരവും അഗാ
ധവുമായ വായനയിലൂെട
േലാകെമമ്പാടും ശാ്രസ്തസാേങ്ക
തിക രാ്രഷ്ടീയ േമഖലകളിh
ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന
െചറു ചലനങ്ങെളേപ്പാലും
അേദ്ദഹം സവ്ാ ംശീകരിച്ചു.
അെതലല്ാം ചhച്ച െചയയ്ാനു
ള്ള േവദികh തുടhച്ചയായി
സൃഷ്ടിച്ചു. യുവജനങ്ങേളാട്
പ്രേതയ്കം മമത അേദ്ദഹം വച്ചു
പുലhത്തിയിരുന്നു. അവരുെട
രാ്രഷ്ടീയജാഗ്രതയിh വരുന്ന
കുറവിെനക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ
െപ്പടുകയും അവരുെട ആശയ
തലം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള
അവസരങ്ങെളാരുക്കി അവെര
അതിh പങ്കാളികളാക്കാh പ്ര
േതയ്കം ശ്രദ്ധിക്കുകയും െചയ്തു.
അവസാനകാലത്ത് മാഷ്
ശ്രദ്ധിച്ചത് വേയാജനേക്ഷമ
ത്തിലായിരുന്നു. േകരളജന
സംഖയ്യിh വhധിച്ചുവരുന്ന
വേയാജനങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങh
െപാതുസമൂഹത്തിെന്റയും
അധികാരികളുെടയും ശ്രദ്ധ
യിh െകാണ്ടുവരുന്നതിന്
അേദ്ദഹം വിവിധരൂപത്തിh
ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
ദത്തുമാഷുെട
ആശ
യ വ യ്ക്ത ത യു ം
ര ാ ്രഷ്ട ീ
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യപ്രതിബദ്ധതയും ആസൂത്ര
ണൈവദഗ്ധയ്വും സംഘാട
നൈവഭവവും തിളങ്ങിനിന്ന
സന്ദhഭമായിരുന്നു തൃശ്ശൂരിh
നടന്ന സി.പി.ഐ.എമ്മിെന്റ
സംസ്ഥാന
സേമ്മളനം.
ഭക്ഷണം േപാലും കഴിക്കാെത
രണ്ട് മാസേത്താളം ദിവസം
16-18 മണിക്കൂറുകh അേദ്ദഹം
പ്രവhത്തിച്ചു. ആേരാഗയ്ത്തിh
ശ്രദ്ധിക്കണെമന്ന സുഹൃത്തു
ക്കളുെട ഉപേദശം അേദ്ദഹം
െചവിെക്കാണ്ടിലല്. വലിെയാരു
പരിപാടിയിh ഉണ്ടാകാവുന്ന
നിസാരമായ വീഴ്ചകh ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടി ചിലh വിമhശിക്കുേമ്പാ
ഴും, ഒന്നും പറയാെത ഒരു
െചറു ചിരിേയാെട അേദ്ദഹം
േകട്ടുനിന്നു ; ഒരു പരിഭവേമാ
പരാതിേയാ ഇലല്ാെത.
ഈ വhഷെത്ത ഇ.എം.
എസ് സ്മൃതിെയക്കുറിച്ചുള്ള
കരട് കുറിപ്പ് തയയ്ാറാക്കി
സുഹൃത്തുക്കhക്കയച്ചാണ്
അേദ്ദഹം സhജറിക്ക് തയയ്ാറാ
യി അമൃതയിേലക്ക് േപായത്.
ആസ്ത്പത്രിയിേലക്ക് േപാകു
ന്നതിന് മുമ്പ് സhജറിയുെട
വിവരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കെള
അറിയിച്ചിരുന്നു. 8-9 മണി
ക്കൂh നീണ്ടുനിന്ന സhജറി
വിജയമായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ്
സേന്താഷിച്ചിരിക്കേവയാണ്
മരണവാhത്തെയത്തുന്നത്.
ശാ്രസ്തസാേങ്കതികവിദയ്
കh സമൂഹത്തിന് േവണ്ടി
പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുന്നതി
ന് ജീവിതം മാറ്റിവച്ച ദത്ത്
മാഷിന് ആദരാഞ്ജലികh.
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േകംബര്ിഡ്ജ് അനലറ്റിക്ക

ഇനിെയങ്കിലും സവ്തന്ത്ര ആൾട്ടർേനറ്റീവുകെളക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങാം

േകംബ്രിഡ്ജ്

അന
ലറ്റിക്ക എന്ന സ്ഥാപനം
വയ്ക്തിഗത വിവരങ്ങെള സമ
hഥമായി ഉപേയാഗിച്ച് ഇല
ക്ഷെന അട്ടിമറിച്ച വാhത്ത
എലല്ാവരും വായിച്ച് കാണും.
ഇതിന് തടയിടാh േഫസ്ബു
ക്കിെല ആപുകെള എടുത്ത്
കളഞ്ഞതുെകാേണ്ടാ േഫ
സ്ബുക്ക് തെന്ന ഡിലീറ്റ്
െചയ്തതുെകാേണ്ടാ ആവിലല്.

എ ാണ് േകംബ്രിഡ് ജ്
അനല ിക്ക ?
ബ്രിട്ടh ആസ്ഥാനമാക്കി
പ്രവhത്തിക്കുന്ന ഒരു പരസയ്
കമ്പനി ആണിത്. േഫ
സ്ബുക്കിh നിന്നും ലഭിച്ച
വയ്ക്തിഗത വിവരങ്ങെള
പഠിച്ച് ഇലക്ഷh കയ്ാമ്പയിh
നടത്തി ഫലെത്ത അനുകൂല
മാക്കിയ തിലൂെടയാണ് ഇവh
കുപ്രസിദ്ധിയാhജിച്ചത്.

പ്രവർ

നരീതി

െമാൈബh േഫാണിh
പ്രവhത്തിക്കുന്ന േഫസ്ബു
ക്ക് വഴി േലാഗിh െചയ്ത്
ഉപേയാഗിക്കുന്ന േപഴ്സണാ
ലിറ്റി കവ്ിസ് രീതിയിലുള്ള
ഒരു ആപല്ിേകഷh േശഖരിച്ച
ഡാറ്റ കമ്പനി സവ്ന്തമാക്കു
കയും ഇതിh േലാഗിh
െചയയ്ുന്ന ആളുെട എലല്ാ വയ്
ക്തിഗതവിവരങ്ങളും (േപര്,
ബhത്ത്േഡ, സ്ഥലം, രാ
്രഷ്ടീയ കാഴ്ചപ്പാടുകh, സുഹൃ
ത്തുക്കh അവരുെട ബന്ധ
ങ്ങh തുടങ്ങി...) കമ്പനി
േശഖരിക്കുകയും െചയ്തു.
പുറത്ത് വന്ന കണക്കുകh
പ്രകാരം 50 മിലയ്h ആളുക
ളുെട വിവരങ്ങളാണ് കമ്പനി
േശഖരിച്ചത്. ഇങ്ങെന േശഖ
രിച്ച ഡാറ്റ ഉപേയാഗിച്ച് ഓേരാ
വയ്ക്തിെയയും കൃതയ്മായി
മനസിലാക്കാh സാധിക്കും.
നമ്മുെട ൈലക്കുകh, റി
യാക്ഷനുകh, കമന്റുകh
തുടങ്ങിയവ പരിേശാധിച്ചാ
h തെന്ന നമ്മുെട താല്പരയ്
ങ്ങh എന്താെണന്ന് വളെര
എളുപ്പത്തിh മനസിലാക്കാം.
കൂട്ടത്തിh രാ്രഷ്ടീയ കാഴ്ചപ്പാ
ട് മനസിലാക്കh വളെര
എളുപ്പവുമാണ്. ഇങ്ങെന
അമ്പത് മിലയ്h േഫസ്ബു
ക്ക് ഉപേയാക്താക്കളുെട
വ ി വ ര ങ്ങ ള ി h
ന ി ന്നും
ട്രംപിേനാട് ആഭിമുഖയ്ം
പുലhത്തുന്നവെരയും എതി
hക്കുന്നവെരയും ചാഞ്ചാടി
നിhക്കുന്നവെരയും തരം
തിരിെച്ചടുക്കാം. ട്രംപിേനാട്

ആഭിമുഖയ്മുള്ളവെരയും നയ്ൂ
ട്രലായി നhക്കുന്നവെരയും
കെണ്ടത്തി അവരിേലക്ക്
ട്രംപിെനക്കുറിച്ചുള്ള നലല്
വാhത്തകh എത്തിച്ചത്
വഴി ഒരു ൈസേക്കാളജിക്കh
ഇടെപടലിലൂെടയാണ് ട്രംപ്
വിജയം േനടിയത്. ഇതാണ്
ഡാറ്റയുെട കളി. നമ്മh
നിസാരമാെണന്ന് കരുതന്ന
ഓേരാ ൈലക്കും കമന്റും
ഒെക്ക െവച്ചാണ് ഇത് സാധയ്
മായത് എേന്നാhക്കണം. ഇല
ക്ഷh കാലത്ത് എലല്ാവരും
കാമ്പയിh െചയയ്ാറുണ്ട്. ആ
കയ്ാമ്പയിh എലല്ാവരിേലക്കും
ഒരുേപാെലയാണ് എത്തുന്ന
ത്. നയ്ൂട്രലായ ആh എലല്ാ
പാhട്ടികളുെട കയ്ാമ്പയിനും
കാണുന്നു. പേക്ഷ ഇവിെട
ഒരാളുെട താല്പരയ്െത്ത മന
സിലാക്കി അയാhക്ക് ഒരു
കയ്ാന്റിേഡറ്റിെനക്കുറിച്ചുള്ള
വാhത്തകh മാത്രം തുടെര
തുടെര നhകി മറ്റു കയ്ാമ്പയി
നുകെള പൂhണമായും അകറ്റി
നിhത്തുന്ന ഒരു രീതി അവ
ലംബിച്ചതാണ് പ്രശ്നത്തിെന്റ
കാതh. തികച്ചും സവ്കാരയ്
മായ നമ്മുെട വിവരങ്ങh
വച്ച് നെമ്മ െപ്രാൈഫh
െചയ്ത് ഒരു പ്രേതയ്ക പാ
hട്ടിയുെട ആശയങ്ങളിേല
ക്ക് ഒതുക്കുന്നു. 2010 െല
ബിഹാh ഇലക്ഷനിh ബിെജ
പിക്ക് േവണ്ടി ഇേത കമ്പനി
പ്രവhത്തിച്ചിരുന്നു എന്നതും
േകരളത്തിെല തീവ്രവാദ
ബന്ധം പരിേശാധിക്കാh
ഓൈഫല്h ആയി ഡാറ്റ കളക്ട്
െചയ്തു എന്ന വാhത്തയും
ഇേതാെടാപ്പം േചhത്ത് െവ
േക്കണ്ടതുണ്ട്. നവമാധയ്മങ്ങ
h വയ്ക്തിഗത സവ്കാരയ്തെയ
വിലകhപ്പിക്കാത്തത് പുതിയ
ഒരു വാhത്തയലല്, എന്നാh
ഇലക്ഷh വെര അട്ടിമറി നട
ത്തുന്ന തരത്തിേലക്ക് അത്
വളhന്നിരിക്കുന്നു.
േസാഷയ്hമീഡിയയിെല
േമാേണാേപാളിയായി േഫ
സ്ബുക്ക് അരങ്ങ് തകhക്കു
േമ്പാh മെറ്റലല്ാ കാരയ്ത്തിലും
ഗൂഗിളിെനയാണ് നാം ആശ്ര
യിക്കുന്നത്. നിങ്ങh എെന്ത
ലല്ാം തിരഞ്ഞു, െചയ്തു, േപായി
എെന്നാെക്ക അറിയാh http://
myactivity.google.com/ എന്ന
ലിങ്കിh േപായി േനാക്കിയാ
h മതി. ഈഡാറ്റകh മതി
നിങ്ങെളക്കുറിച്ച് വയ്ക്തമായ
ഒരു ധാരണ ലഭിക്കാh. ഉദാ
ഹരണത്തിന് െലാേക്കഷh

ഓh െചയ്തുെകാണ്ട് ഒരു
യൂബh യാത്ര നടത്തുേമ്പാ
h യൂബറിh േപാകാh
തക്ക പണം ഉള്ള ഒരാളാണ്
എന്ന അറിവാണ് ഗുഗിളിന്
ലഭിക്കുന്നത്. അതിനനുസരി
ച്ചുള്ള പരസയ്ങ്ങളായിരിക്കും
പിന്നീട് വരിക. അതുെകാ
ണ്ടാണ് തുടക്കത്തിh േഫ
സ്ബുക്ക് ഡിലീറ്റ് െചയ്തതു
െകാണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നങ്ങh
അവസാനിക്കുന്നിലല് എന്ന്
പറഞ്ഞത്. ഇന്റhെനറ്റിെല
ഓേരാ കല്ിക്കുകളും നമ്മെള
ക്കുറിച്ചുള്ള െചറു വിവരങ്ങ
ളാണ്. അത് നമ്മുെട അറിവി
ലല്ാെത കുത്തക കമ്പനികh
അവരുെട പരസയ്പ്രചാരണ
ത്തിനും മറ്റും ഉപേയാഗിച്ചു
െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റ
h ൈപ്രവസിെയക്കുറിച്ച് നാം
കൂടുതh ശ്രദ്ധെകാടുേക്കണ്ട
കാലമാണിത്.
ഈ പ്രശ്നെത്ത തെന്ന പറ
േഞ്ഞാണ്ടിരുന്നിട്ട് കാരയ്മിലല്
േലല്ാ പ്രതിവിധികെളക്കുറിച്ച്
ആേലാചിച്ച് തുടങ്ങുകെയ
ങ്കിലും േവേണ്ട...??
കുത്തകവhകരണെത്ത
തിരിച്ചറിയാനും അതിെന
തിെര െചറുവിരെലങ്കിലും
അനക്കാനും േശഷിയുള്ള
വh തെന്നയാണ് നമ്മh.
സവ്യ ം നിhമിത േസാപ്പും
മറ്റുെമലല്ാം അതിെന്റ ഉദാ
ഹരണങ്ങളാണ്. എങ്കിh
ഡിജിറ്റh േലാകത്തും സവ്യം
പരയ്ാപ്തത േനടാh അനവധി
സാധയ്തകളുണ്ട്.

ഒരു ആപല്ിേകഷh Diaspora
ആ ണ് .
േ ഫ സ് ബു ക്ക്
േപാെല ഒരു കമ്പനി മാത്രമലല്
ഈ േസവനം നhകുന്നത്,
നിരവധി കമ്മയ്ൂണിറ്റികh
അവരുെട െസhവറിh
ഇhസ്റ്റാh െചയ്ത് േസവനം
ലഭയ്മാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്തയ്
യിെല കമ്മയ്ൂണിറ്റിയായ
FSCI(Free software community
of India) നടത്തുന്ന poddery
എന്ന െസhവറിh ഈ
േസാഫ്റ്റ് െവയh നമുക്ക്
ഉപേയാഗിക്കാം. അതിh
േജായിh െചയയ്ാh https://
poddery.com/ എന്ന െവ
ബ്ൈസറ്റ് സന്ദhശിക്കാം.
സവ്യം പരയ്ാപ്തതെയക്കുറിച്ചാ
ണേലല്ാ നാം േനരെത്ത ചhച്ച
െചയ്തത്. ഒരു കമ്മയ്ൂണിറ്റിേയാ
േസാഷയ്ൽ മീഡിയക്ക് വയ്ക്തിേയാ വിചാരിച്ചാh
ഈ ഡയേസ്പാറ സവ്ന്ത ം
സവ്ത ബദലുകൾ
െസhവറിh
ഇhസ്റ്റാh
േസാഷയ്h മീഡിയയിh
െചയ്ത്
െപാതുജനങ്ങhക്ക്
േഫസ്ബുക്കും ടവ്ിറ്ററും ഗൂഗി
hപല്സും അലല്ാെത സവ്തന്ത്ര നhകാനും ആവും. ടവ്ിറ്ററി
േസാഫ്റ്റ്വയറുകh നമുക്ക് ന് പകരം https://mastodon.
ലഭയ്മാണ്. ഉപേയാക്താവിന് social/about പരീക്ഷിക്കാവു
സവ്ാതന്ത്രവും സവ്കാരയ്തയും ന്നതാണ്. ഇതും േനരെത്ത
നhകുന്ന േസാഫ്റ്റ്വയറുക പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സവ്ത
ളാണ് സവ്തന്ത്രേസാഫ്റ്റ്വ ന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്വയറാണ്.
ഗൂഗിളിh തിരയുേമ്പാ
യറുകh. ഒരു കമ്മയ്ൂണിറ്റി
േക്കാ വയ്ക്തിേക്കാ അതിെന്റ h ആദയ്ം തെന്ന നിങ്ങh
സhവറുകh സവ്ന്ത മായി തിരഞ്ഞതും ഏതിലാണ്
െസറ്റപ്പ് െചയ്ത് നിയന്ത്രിക്കാ അമhത്തിയത് തുടങ്ങിയ
നും സാധിക്കും. േഫസ്ബു ഡാറ്റ ഗൂഗിh െസhവറിേല
ക്കിന് പകരം െവക്കാh ക്കാണ് േപാകുന്നത്. അത്
(േഫസ്ബുക്കിെല േപാെല വച്ചാണ് പിന്നീട് നെമ്മ
ഫീച്ചറുകh നിങ്ങhക്കവിെട അനൈസല് െചയയ്ുന്നത്.
കാണാന് കഴിയണെമന്നിലല്, ഗൂഗിളിh െസhച്ച് െചയയ്h
അതിേലക്ക് േകാണ്ട്രിബയ്ൂട്ട് കുറച്ച് https://duckduckgo.
െചയയ്ാന് കഴിയുന്നവh ഒത്ത് com ഉപേയാഗിച്ചാh ട്രാ
പിടിച്ചാh ഇതിh കൂടുതh ക്കിംഗ് കുറക്കാം. (ഇതും
സൗകരയ്ങ്ങh ഉണ്ടാക്കി മുഴുവനായി ഫ്രീേസാഫ്റ്റ്
െയടുക്കാനും ആകും) ഉള്ള െവയh അലല് എെന്നാരു

ഈ വിഷയത്തിh തയയ്ാറാക്കിയ വീഡിേയാ ഈ QRcode സ്കാh
െചയ്തുെകാണ്ട് കാണാവുന്നതാണ്
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േപാരായ്മ നിലനിhക്കുന്നു.
പേക്ഷ ട്രാക്ക് െചയയ്ുന്നതാ
യി ഇത് വെര വിവരങ്ങെളാ
ന്നും ഇലല് എന്നതുെകാണ്ട്
ഉപേയാഗിക്കാം).
െമാൈബh ഉപേയാക്താ
ക്കെള ഏറ്റവും കൂടുതh
സhൈവലhസ് െചയയ്ുന്ന
ത് കീേബാhഡുകളാണ്.
നിങ്ങh ൈടപ് െചയയ്ുന്ന
വിവരങ്ങh േചാhത്താനും
അത് പഠിക്കാനും കൂേബാ
hഡുകh ഉപേയാഗിക്കെപ്പടു
ന്നു. നിങ്ങh വയ്ക്തിപരമായി
അയക്കുന്ന ഓേരാ െമേസജും
ഈ കീേബാhഡ് കമ്പനി പഠി
ക്കുകയും വലല് േപ്രാഡക്ടുക
െളപ്പറ്റിയും ൈടപ് െചയ്താh
അതിനനുസരിച്ചുള്ള പര
സയ്ങ്ങh കാണിക്കാനും
തയയ്ാറായിരിക്കുകയാണവh.
ഗൂഗിh കീേബാhഡ് ഉപേയാ
ഗിക്കാെത സവ്തന്ത്ര മലയാളം
കമ്പയ്ൂട്ടിംഗ് വികസിപ്പിച്ച indic
keyboard ഉപേയാഗിച്ചാh
അതിh നിന്ന് രക്ഷെപ്പടാം.
മനസ്സ് െവച്ചാല് േമാേണാ
േപാളികെള ആശ്രയിക്കാെത
തെന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാരയ്ങ്ങ
ളും നമുക്ക് െചയയ്ാനാവും.
കുക്കീസ് ഡിലീറ്റ് െചയയ്ുക,
ട്രാക്കിംഗ് െപ്രാട്ടക്ഷനുള്ള
ചില ആേഡാണുകh ഉപ
േയാഗിക്കുക ഒെക്ക െചയ്ത്
ഇത്തരം േചാhത്തലുകെള
തടയാനുമാകും.
ഡിജിറ്റh യുഗത്തിെല
രാ്രഷ്ടീയ നിലപാടുകളാണ്
സവ്ത ന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയh
ഉപേയാഗവും പ്രചാരണവും.
പരമാവധി അവ ഉപേയാഗി
ക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും നാം
ശീലിേക്കണ്ടതുണ്ട്.

െമാൈബലിh ഡയേസ്പാറ ഇhസ്റ്റാh െചയയ്ാh
ഈ QRcode സ്കാh െചയയ്ുക
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