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54-ാം സംസ്ഥാന സേമ്മളനം

സം

ാന ൈക

റി വികസന െസമിനാർ

പ്രതിദിന വരുമാനം 164 രൂപ മാത്രം. 40 വയസ്സിനു താെഴ പ്രായമുള്ളവർ 14%. 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ 67%.
തലമുറ ൈകമാറ്റ നിർേദശവുമായി െസമിനാർ
കാഞ്ഞിേരാട് : ശാസ്ത്ര
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് 54ാമത് സംസ്ഥാന വാhഷിക
സേമ്മളനത്തിെന്റ അനുബന്ധ
പരിപാടിയായി സംസ്ഥാന
ൈകത്തറി വികസന െസമി
നാh കണ്ണൂh കാഞ്ഞിേരാട്
വിേവഴ്സ് െസാൈസറ്റി ഹാളിh
സംഘടിപ്പിച്ചു. ൈകത്തറി
േമഖലെയ പുതു തലമുറ
ൈകമാറ്റത്തിന് സമഗ്ര നിhേദ
ശം െസമിനാറിh സമhപ്പി
ച്ചു. ൈകത്തറി സഹകരണ
സംഘങ്ങളിh മാേനജ്െമന്റ്
സംവിധാനം പരിശീലനത്തി
ലൂെട പരിഷ്ക്കരിച്ച് ആധുനിക
കാലഘട്ടങ്ങളിെല െവലല്ു
വിളികh ഏെറ്റടുക്കുവാh
സജ്ജമാക്കണം. ഈ പരിശീ
ലന പരിപാടിക്ക് ഹൃസവ്കാല
േകാഴ്സുകh ഇhഡയ്h ഇhസ്റ്റി
ട്ടയ്ൂട്ട് ഓഫ് ൈകത്തറി കണ്ണൂh
എന്ന സ്ഥാപനം മാതൃകയിh
ഉയhത്തണം. ൈകത്തറി സഹ
കരണ സംഘം മാേനജ്െമന്റു
കh, സവ്കാരയ് സംരംഭകരും
പരിശീലന പരിപാടിയിലൂെട
കടന്ന് വന്ന് െവലല്ുവിളികh
േനരിടുവാh പ്രാപ്തമാകണം.
ഇേപ്പാh ൈകത്തറി േമഖലയി
h 40 വയസ്സിനു താെഴ 14%
േപരും 50 വയസ്സിനു മുകളിh
67% േപരുമാണ് പ്രവhത്തിക്കു
ന്നത്. ഈ അനുപാതം 50 : 50
ആയി ഉയhത്തണം. ഇതിനാ
യി പുതു തലമുറകെള ആക
hഷിക്കുന്ന പദവി നhകണം.
ഇേപ്പാh 164 രൂപയാണ് 6
മീറ്റh വെര െനയ്താh ലഭയ്മാ
കുന്നത്. ഇത് 12 മീറ്റh വെര
ഉയhത്തിയാലും 300 രൂപ
വെരെയ പരമാവധി ലഭിക്കു
കയുള്ളൂ. കൂടിയാട്ടം, കഥകളി
േപാലുള്ള കലാരൂപങ്ങhക്കു
ള്ള സാhവവ്േദശീയ പരിഗ
ണന പാരമ്പരയ് കലയായി
പരിഗണിച്ച് ൈകത്തറിക്കും
നല്കണം. കൂലിയും ഉയhത്ത
ണം. ഇതിന് അനുസരിച്ചുള്ള
പ്രസ്റ്റീജ് മൂലയ്ം സhക്കാh
വഹിക്കണം. ൈകത്തറി
സവ്ക ാരയ് സംരംഭകെരയും
പരിഗണിക്കണം. വിവിധ
ഉhപന്നങ്ങh തരംതിരിച്ച്
ഉത്പന്ന വിലയും ഏറ്റവും

െസമിനാർ മ

കുറഞ്ഞ കൂലിയും നിശ്ച
യിക്കണം. ആകhഷകമായ
വൃത്തിയും െവടിപ്പുമുള്ള ഒരു
വയ്വസായമായി ൈകത്തറി
േമഖലെയ മാറ്റണം. െതാഴിലാ
ളികhക്ക് യൂണിേഫാം, ക്രേഷ
സൗകരയ്ങ്ങh, റിഫ്രെഷ്മന്റ്
സൗകരയ്ങ്ങh തറികളുെട
കാേലാചിത പരിഷ്കരണം,
ഗേവഷണം എന്നിവ ഉണ്ടാ
കണം. േകരളത്തിh 755
ൈകത്തറി സംഘങ്ങളിh 433
മാത്രമാണ് പ്രവhത്തിക്കുന്ന
ത്. ഇതിh തെന്ന 2 തറികh
മുതh 232 തറികh വെരയു
ള്ള സംഘങ്ങh ഉണ്ട്. ചുരു
ങ്ങിയത് 100 തറികh ഉള്ള
സഹകരണസംഘം ഫാക്ടറി
അടിസ്ഥാനത്തിh പ്രവhത്തി
ക്കണം. കള്ളസംഘങ്ങെള
പു റ ത്തു െ ക ാ ണ്ടു വ ര ണ ം .
പ്രവhത്തിക്കുന്ന ൈകത്തറി
സംഘങ്ങhക്ക് മാത്രം റിേബറ്റ്
അനുവദിക്കുക, ഇതിനായി
ൈകത്തറി ഡയറക്ടേററ്റ്
രൂപീകരിക്കുക, െപ്രാജക്റ്റ്
ഏെറ്റടുക്കുന്ന സംഘങ്ങhക്ക്
ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം പ്രകാരം
200 േകാടി രൂപ ഡയറക്ടേററ്റി
ന് നീക്കിെവച്ച പലിശരഹിത
പദ്ധതി ആശയം രൂപെപ്പടു
ത്തുക തുടങ്ങിയ നിhേദശങ്ങ
h ഉയhന്നു. ൈകത്തറി േമഖ
ലയിh ഇേക്കാ േലബലിംഗ്
സംവിധാനം രൂപെപ്പടുത്തണം.
േകരള ജനതയുെട പ്രതിവhഷ


ി രാമച ൻ കട

ി ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

തുണി ഉപേയാഗം 70 േകാടി
മീറ്റh ആണ്. ൈകത്തറിയുെട
വിഹിതം 13 േകാടി മീറ്റh മാ
ത്രമാണ്. ഇത് ഉയhത്തണം.
ൈകത്തറി വ്രസ്തങ്ങhക്ക്
ഇേക്കാ േലബലിംഗ് നhകു
ന്നേതാടുകൂടി ഇത് ഉയhത്തു
വാh കഴിയും. െകട്ടിട നിhമാ
ണങ്ങളുെട ഫhണിഷിംഗിന്
േകരള ൈകത്തറി നിhബന്ധ
മാക്കണം. പരമ്പരാഗത വയ്
വസായം നിലനിhേത്തണ്ടത്
ഉത്തരവാദെപ്പട്ട പൗരസമൂഹ
ത്തിെന്റ കടമയായി മാറണം.
ഒരു വീട്ടിh ഒരു തറി എന്ന
കാഴ്ചപ്പാട് േകരള ഭവനത്തിെന്റ
അന്തസ്സായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി
മാറ്റിെകാണ്ടുവരണം. സhവവ്ീ
സ് െപhഷh കാലം തറികളി
h വിനിേയാഗിച്ച് ആേരാഗയ്ം
വീെണ്ടടുക്കാം. െസമിനാh
ആശയങ്ങh േക്രാഡീകരിച്ച്
സhക്കാറിന് സമhപ്പിക്കും.
ഇതിനായി േകരള ശാസ്ത്ര
സാഹിതയ് പരിഷത്തും
ഇhഡയ്h ഇhസ്റ്റിട്ടയ്ൂട്ട് ഓഫ്
ൈകത്തറിയും േചhന്ന് പദ്ധ
തികh സഹകരണ സംഘ
ങ്ങളിലും െട്രയിഡ് യൂണിയ
നുകhക്കകത്തും വിപുലമായ
ചhച്ചയ്ക്കു വിേധയമാക്കും.
െസമിനാh മന്ത്രി രാമച
ന്ദ്രh കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാട
നം െചയ്തു. സംസ്ഥാനത്തി
െന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിh

നിന്നുള്ള സഹകരണസംഘം
പ്രതിനിധികh പെങ്കടുത്തു.
മുേണ്ടരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡണ്ട് എ. പങ്കജാക്ഷh
അധയ്ക്ഷനായി. കാഞ്ഞിേരാ
ട് വിേവഴ്സ് പ്രസിഡണ്ട് െക.
രേമശh സവ്ഗതം പറഞ്ഞു.
ആമുഖ അവതരണം പി.പി.
ബാബു കരക്കാട്ട് നടത്തി. പി.
ബാലh പ്രസിഡണ്ട് കണ്ണൂh

ജിലല്ാ ൈകത്തറി വയ്വസായ
സംഘം അേസാസിേയഷh,
െക. വിേനാദ് കുമാh എന്നി
വh ആശംസകh അhപ്പിച്ചു.
സി. ലത നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തി.
അക്കാദമിക് െസഷനിh
പരിഷത്ത് േകന്ദ്ര നിhവാഹ
കസമിതി അംഗം െപ്രാഫ.
െക. ബാലh േമാഡേററ്റ
റായിരുന്നു. ആh ഇന്തയ്ാ
ൈകത്തറി ഇhസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട്
മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടh കാണി
ചന്ദ്രh, സേന്താഷ് െക.വി,
െസക്രട്ടറി ൈകത്തറി സഹ
കരണ സംഘം അേസാസി
േയഷh, െക.സുേരന്ദ്രh
ജനറh െസക്രട്ടറി INTUC
േകന്ദ്ര േകാhഡിേനഷh,
കാണി കൃഷ്ണh CITU, താവം
ബാലകൃഷ്ണh AITUC, സി.
ജയചന്ദ്രh െസക്രട്ടറി േകരള
െടക്സറ്റയിhസ് എക്സ്േപാhട്ട്
ഓhഗൈനേസഷh, െക.വി.
സാബു െസക്രട്ടറി േകാഴി
േക്കാട് ൈകത്തറി സഹകരണ
സംഘം യൂണിയh, െക.പി.
ഗിരീഷ്, ഒ.സി. േബബിലത
എന്നിവh പ്രസംഗിച്ചു. അഡവ്.
എം. പ്രഭാകരh നന്ദി പറഞ്ഞു

 ളുകളിൽ മലയാളം
നിർബ ം
 ഭരണഭാഷ മലയാള
ഇനി പഠനഭാഷയും
േകാടതിഭാഷയും
മലയാള ിലാകെ
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54-ാം സംസ്ഥാന സേമ്മളനം
ആേഗാള പ്രവാസി മലയാളി സംഗമം
പ്രവാസി മലയാളികളുെട പ്രശ്നങ്ങൾ േകരള സമൂഹം ഉടൻ ഏെറ്റടുക്കണം.
കൂത്തുപറമ്പ് : പ്രവാസി
മലയാളികളുെട പ്രശ്നങ്ങൾ
നിരവധിയാണ്. എലല്ാ ൈജവ
ൈവവിധയ്ങ്ങളുെടയും കൃ
തയ്മായ കണക്ക് ഗവൺെമ
ന്റിെന്റ ൈകവശമുള്ളേപ്പാൾ
പ്രവാസികളുെട കൃതയ്മായ
കണക്ക് ഇേപ്പാഴും അധികാ
രികളുെട ൈകവശം ഇലല്.
പ്രവാസികളിൽനിന്ന് ഇന്തയ്
യിെലത്തുന്ന പണം 70 ബി
ലല്യ്ൺ േഡാളറാണ്. ഇത്
െമാത്തം ജി.ഡി.പി േയക്കാൾ
കൂടുതലാണ്. ഈ ധനത്തിന്
ആനുപാതികമായി പ്രവാസി
കളുെട പുനരധിവാസത്തിനും
േക്ഷമപദ്ധതി കൾേക്കാ ആയി
േകന്ദ്ര ഗവെണ്മന്റ് ബഡ്ജ
റ്റിൽ നീക്കിെവച്ചിട്ടിലല്. മറിച്ച്
പ്രവാസി കാരയ് വകുപ്പ് പിരിച്ചു
വിടുകയാണ് െചയ്തത്. േകരള
ത്തിൽ ഒരു വർഷം ഒരു ലക്ഷ
ത്തി ഇരുപതിനായിരം േകാടി
എത്തുന്നുണ്ട്. േകരളത്തിെന്റ
സാമ്പത്തിക നിലനില്പ് തെന്ന
ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തി
ലാണ്. ഇത് േകരളത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന്
ഉ പ േ യ ാ ഗ െ പ്പ ടു ത്തു വ ാ ൻ
േകരള ബാങ്കിെന്റ സാധയ്ത
ചർച്ച െചയയ്ണം. പ്രവാസിക
ളുെട കൂട്ടേത്താെട തിരിച്ചു
വരവിെന ഈ ബാങ്കിന്
പുതിയ െതാഴിലവസരങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും. പ്ര
വാസികളുെട സംരംഭത്തിന്
കുടുംബശ്രീ മാതൃകയിൽ
പലിശരഹിത സംരംഭങ്ങൾ
തുടങ്ങണം. NRE ഡേപ്പാസി
റ്റ് പലിശ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച്
2% വികസന ഫണ്ടായി മാറ്റി
സംരംഭകർക്ക് ആവശയ്മായ
വായ്പ കുറഞ്ഞ പലിശക്ക് നൽ
കുവാൻ കഴിയും. വിേദശത്ത്

േപാകുന്നവരുെട സുരക്ഷിത
തവ്ം ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള ഫലപ്ര
ദമായ ഒരു ഓൺൈലൻ ട്രാ
ക്കിംഗ് സിസ്റ്റം സുതാരയ്മായി
സംഘടിപ്പിക്കണം. ആേഗാള
മലയാളി അസംബല്ി േകരള
ഗവെണ്മന്റ് വിളിച്ച് േചർത്ത്
പ്രവാസ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച
െചയയ്ണം. ഇത് േവൾഡ്
േസാഷയ്ൽ േഫാറം മാതൃക
യിൽ ആകണം.

നിയമിക്കണം, പ്രതിവർഷം
20,000 േകാടി രൂപ മറുനാ
ടൻ മലയാളികൾ േകരളത്തിൽ
നിന്നും െകാണ്ടുേപാകുന്നു
ണ്ട്. േകരള ഗവൺെമന്റിെന്റ
േസവനങ്ങൾ ഇവർ പ്രേയാജ
നെപ്പടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇവരിൽ
നിന്നും നികുതികൾ സവ്രൂപി
ക്കാം. പ്രവാസി ്രസ്തീ സുരക്ഷ,
െതാഴിൽ കടത്ത് എന്നിവയിൽ
ജാഗ്രത േവണം. പ്രവാസിക

നടത്തി. കൂത്തുപറമ്പ് നഗ
രസഭാ െചയർമാൻ എം.സു
കുമാരൻ അധയ്ക്ഷനായി.
ജനറൽ കൺവീനർ വി.പി.
തങ്കച്ചൻ സവ്ാ ഗതമാശംസി
ച്ചു. വിശിഷ്ടാഥിതികെള െക.
ശാന്തമ്മ പരിചയെപ്പടുത്തി.
പ്രവാസികളും േദശീയത
യുെട പുനർ വായനയും
എന്ന വിഷയത്തിൽ േഡാ.
െക.ഇ.എൻ.കുഞ്ഞഹമ്മദ്

പല്ാനിങ്ങ് േബാർഡ് െമ ർ േഡാ.ഹരിലാൽ െക.എൻ െസമിനാർ ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

എമിേഗ്രഷൻ വകുപ്പിെന്റ
ൈകയിh പ്രവാസി േക്ഷമ
ത്തിനായി സവ്രൂപിച്ച മുപ്പതി
നായിരം േകാടിരൂപ നിേക്ഷപം
ഉണ്ട്. ഇത് ഫലപ്രദമായി ഉപ
േയാഗിക്കണം. പ്രവാസികൾ
ക്ക് ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പദ്ധതി
കൾ പ്രവാസികൾ ആർജിച്ച
െതാഴിലിന് അനുസരിച്ചായിരി
ക്കണം. മാലിനയ് സംസ്കരണം,
ആേരാഗയ്ം, ബേയാഗയ്ാസ്,
ഇേക്കാ ടൂറിസം േമഖലകളിൽ
പദ്ധതി ഉണ്ടാകണം. േനാർക്കാ
റൂട്ടിസിെന്റ പ്രവർത്തനം കാരയ്
ക്ഷമമാക്കണം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്
രാജയ്ങ്ങളിെല എംബസികളിൽ
മലയാളി ഉേദയ്ാഗസ്ഥൻമാെര

ളുെട വിദയ്ാഭയ്ാസം, അരക്ഷി
താവസ്ഥ വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പ്
ഏെറ്റടുക്കണം. പ്രവാസിക
ളുെട ജനാധിപതയ് അവകാ
ശവും ഗ്രാമസഭ, പഞ്ചായത്ത്
സംവിധാനം, നിയമസഭാ പങ്കാ
ളിത്തം എന്നിവ ഉറപ്പു വരു
ത്തണം, കപ്പൽ ജീവനക്കാെര
പ്രവാസികളായി പരിഗണിക്ക
ണം, സമഗ്ര കുടിേയറ്റ നിയമം
പാർലെമന്റ് പാസ്സാക്കണം.
പല്ാനിങ്ങ് േബാർഡ് െമമ്പർ
േഡാ. െക.എൻ. ഹരിലാൽ
െസമിനാർ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
പ്രവാസികളും ജനാധിപതയ്
അവകാശങ്ങളും എന്ന വിഷ
യത്തിൽ പ്രബന്ധാവതരണം

പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു. 27
പ്രബന്ധങ്ങളുെട സമാഹരണം
േഡാ.െക.ഇ.എൻ പ്രകാശനം
െചയ്തു. തുറമുഖ - പുരാവ
സ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ
കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺെമന്റ്
പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ചു.
പ്രവാസികളും േകരള വികസ
നവും േഡാ. ഇരുദയ രാജൻ.
എസ്, പ്രവാസി പുനരധി
വാസ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ
പി.െസയ്താലിക്കുട്ടി (െസക്രട്ടറി
േകരള പ്രവാസി സംഘം) അവ
തരിപ്പിച്ചു. മറുനാടൻ മലയാളി
െക.െക പ്രകാശൻ, മുംൈബ
ഇതര സംസ്ഥാന െതാഴിലാ
ളികൾ േഡാ. ഡി. നാരായണ,

മൺേറാത്തുരുത്തിെന്റ പാരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇടെപടുക

െകാ ം ജി ാസേ ളനം േഡാ.ആർ.വി.ജി.േമേനാൻ ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

മൺേറാത്തുരുത്ത് : മൺേറാ
ത്തുരുത്തിെന്റ പാരിസ്ഥിതിക
പ്രശ്നങ്ങളിലും അതുമൂലമു
ള്ള അവിടുെത്ത ജനങ്ങളു
െട ജീവിത ദുരിതങ്ങളിലും
അടിയന്തിരമായി സർക്കാർ
ഇടെപടണെമന്ന് േകരള ശാ
സ് ത്രസ ാ ഹ ി ത യ്പ ര ി ഷ ത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ സേമ്മളനം പ്ര
േമയത്തിലൂെട ആവശയ്െപ്പട്ടു.

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളാ
യി കലല്ടയാർ ഒഴുക്കിെക്കാണ്ടു
വന്ന എക്കൽമണ്ണും മണലും
േചർന്ന് അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ
ഉണ്ടായ െഡൽറ്റാ പ്രേദശമാ
ണ് മൺേറാത്തുരുത്തിെല
എഴുപത് ശതമാനവും. കലല്ട
പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നേതാ
െട ഈ പ്രക്രിയ അവസാനി
ക്കുകയും െചറുതുരുത്തുകൾ


െകാല്ലം ജില്ലാസേമ്മളനം
നിറഞ്ഞ പ്രേദശങ്ങൾ ദുർബല വിജയെന്റ അധയ്ക്ഷതയിൽ
മാവുകയും െചയ്തതു. 2004 െല ആരംഭിച്ച സേമ്മളനം പ്രമുഖ
സുനാമിയിൽ ഈ തുരുത്തുക പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും
ളുെട പാർശങ്ങളിൽനിന്നും വൻ പരിഷത്ത് മുൻ സംസ്ഥാന
േതാതിൽ എക്കലും മണലും പ്രസിഡണ്ടുമായ േഡാ.ആർ.
കടലിേലക്ക് േപാകുവാനിടയാ വി.ജി.േമേനാൻ ഉദ്ഘാടനം
യതും തുരുത്തുകെള വീണ്ടും െചയ്തു. സവ്ാഗതസംഘം െച
ദുർബലെപ്പടുത്തി. അങ്ങെന യർമാനും മൺേറാത്തുരുത്ത്
ഇവിടുെത്ത കൃഷി, െതാഴിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ
േമഖലകളാെക തകരുകയും ബിനു കരുണാകരൻ സവ്ാഗത
ജനങ്ങളുെട ജീവിതം ദുരിത വും ജനറൽ കൺവീനർ ആർ.
ത്തിലാക്കുകയും െചയ്തതു. ഈ രാഹുൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
സാഹചരയ്ത്തിൽ ആളുകെള
സംസ്ഥാന ൈവസ്പ്രസി
ഒഴിഞ്ഞുേപാകുവാൻ േപ്രരിപ്പി ഡണ്ട് ബി.രേമഷ് സംഘട
ക്കാെത തകർച്ചകൾ കണ്ടറി നാേരഖ അവതരിപ്പിച്ചു. വരും
ഞ്ഞ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കു വർഷം ജിലല്യിൽ നടപ്പാേക്കണ്ട
കയും ജനങ്ങളുെട ജീവിത വിവിധ രംഗങ്ങളിെല പ്രവർ
ദുരിതങ്ങൾ അകറ്റുകയുമാണ് ത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചർച്ചക്ക്
സർക്കാർ െചേയയ്ണ്ടെതന്ന് നിർവാഹക സമിതി അംഗ
പ്രേമയം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ങ്ങളായ പി.എസ്.സാനുവും
ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മൺേട്രാ സൂരയ്ലക്ഷ്മിയും േനതൃതവ്ം
ത്തുരുത്ത് െപരിങ്ങാലം ഗവഃ നൽകി. ഭാരവാഹികളായി
ഹയർെസക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ െക.വി.വിജയൻ (പ്രസിഡണ്ട്),
ജിലല്ാ പ്രസിഡണ്ട് െക.വി. വി.േജാൺ, എൽ.ൈഷലജ
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സി.െക. ഹസ്സൻേകായ, റഫീക്
റാവുത്തർ, േഡാ.ശശികുമാർ,
േഡാ. ബിജുലാൽ, എം. താഹ
സൗദി അേറബയ്, േഡാ.ഡി.
െക. മച്ചിങ്ങൽ ജർമ്മനി, െക
.ഭാസ്കരൻ ജനറൽ െസക്രട്ടറി
സിെമൻ അേസാസിേയഷൻ,
േഡാ. േസതുമാധവൻ, േഡാ.
സുഗത, േഡാ.ജാഫർ െക.െക,
േഡാ.മുബാറക് സാനി,
ഇ.ആർ രഞ്ജിത്ത് ബാബു,
േഡാ.വിജു എം.വി എന്നിവർ
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബ
ന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
േഡാ.െക.രാേജഷ്, സി.പി
ഹരീന്ദ്രൻ, പി.പി ബാബു
എന്നിവർ വിവിധ െസഷനു
കളുെട േമാഡേററ്റർമാരായി
രുന്നു. േനാർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയ
റക്ടർ ഒ.വി.മുസ്തഫ സമാപന
സേമ്മളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു.
എം.ദിവാകരൻ, െക.വി.
വിേനാദ് കുമാർ എന്നിവർ
പ്രസംഗിച്ചു. പ്രകാശൻ പന്തക്ക
നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തി.
സമാപന െപാതു സേമ്മ
ളനവും കലാപരിപാടികളും
കൂത്തുപറമ്പ് ടൗൺ സ്കവ്യ
റിൽ നടന്നു. പ്രവാസികളുെട
കലാപരിപാടികൾ അരേങ്ങറി.
െക.വി.സുേമഷ് ജിലല്ാ പഞ്ചാ
യത്ത് പ്രസിഡണ്ട്, േഡാ.െക.
എൻ.ഹരിലാൽ, വൽസൻ പി,
പി.പി. ദിവയ് ജിലല്ാ പഞ്ചായത്ത്
ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്, ഒ.വി.
മുസ്തഫ ഡയറക്ടർ േനാർക്ക
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. അഡവ്.
ആർ.സതീഷ് ബാബു നന്ദി
പറഞ്ഞു. ടി. ഗംഗാധരൻ
ആേഗാള പ്രവാസി സേമ്മളന
പ്രഖയ്ാപനം നടത്തി.

(ൈവസ് പ്രസിഡണ്ടുമാർ),
ജി.കലാധരൻ (െസക്രട്ടറി),
ജി.സുനിൽകുമാർ, െക.പ്രസാ
ദ് (േജായിന്റ് െസക്രട്ടറിമാർ),
ജി. രാജു (ട്രഷറർ) എന്നിവ
േരയും വിവിധ വിഷയസമിതി
കൺവീനർമാരായി പി.ഹുമാം
റഷീദ് (പരിസരം), േഡാ.വി.
ആർ.പ്രതിഭ (ആേരാഗയ്ം),
എൽ.രേമശൻ (വിദയ്ാഭയ്ാസം),
എസ്.രാധാകൃഷ്ണൻ (ജൻഡർ)
എന്നിവേരയും െതരെഞ്ഞടു
ത്തു. മൺേട്രാത്തുരുത്ത് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ബിനു
കരുണാകരൻ സവ്ാഗതസംഘം
െചയർമാനും ആർ.രാഹുൽ
ജനറൽ കൺവീനറുമായിരു
ന്നു. മൺേട്രാത്തുരുത്തിെന്റ
ൈവവിധയ്മായ പാരിസ്ഥിതിക
പ്രേതയ്കതകൾ െതാട്ടറിഞ്ഞ
സേമ്മളനം പ്രതിനിധികൾക്ക്
പുത്തൻ അനുഭവമായിരുെന്ന
ന്ന് സേമ്മളനം വിലയിരുത്തി.
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എറണാകുളം ജില്ലാവാർഷികം

നാലാംതവണ
കണ്ണൂരിേലക്ക്
പരിഷത്തിെന്റ വാർഷികസേമ്മളനം നാലാം
തവണ കണ്ണൂരിെലത്തിയിരിക്കയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ്
1976ൽ (മാർച്ച് 6,7) 13-ാം വാർഷികവും 1988ൽ 25-ാം
വാർഷികവും (െഫബ്രുവരി 11,12,13,14) 2003ൽ 40ാം വാ
ർഷികവുമാണ് (െഫബ്രുവരി 8,9,10 െപരളേശ്ശരി) കണ്ണൂർ
ജില്ലയിൽ നടന്നത്. കണ്ണൂരിൽ നടന്ന മൂന്ന് വാർഷികസ
േമ്മളനങ്ങളും സംഘടനാ ചരിത്രത്തിെല നിർണായക
തീരുമാനങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ട സേമ്മളനങ്ങളായിരുന്നു.
13-ാം വാർഷികസേമ്മളനത്തിെന്റ ഭാഗമായി വയ്വ
സായസേമ്മളനം, വിദയ്ാഭയ്ാസസേമ്മളനം എന്നിവ
യായിരുന്നു അനുബന്ധ പരിപാടികൾ. ആദയ്മായി
സംഘടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രപാർലെമന്റും ശാസ്ത്രകലാ
പരിപാടികളും ഈ സേമ്മളനത്തിെന്റ പ്രേതയ്കതക
ളായിരുന്നു. പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗേത്തക്ക്
പ്രേവശിക്കുന്നതും കണ്ണൂർ സേമ്മളനത്തിന് േശഷമാണ്.
ഫയ്ൂച്ചേറാളജി എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുെകാണ്ട്.
ജനകീയശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനങ്ങളുെട അഖിേലന്തയ്ാ
സംഘടന ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം വളെര േനരെത്ത
തുടങ്ങിയതാെണങ്കിലും അത് സഫലമായത് കണ്ണൂരി
ൽ നടന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക സേമ്മളന
ത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആസൂത്രണം െചയ്ത് യൂണിറ്റുകളിേലക്ക് നല്കുന്നതിന്
പകരം യൂണിറ്റ് തലത്തിൽ ആസൂത്രണം െചയയ്ുന്ന
പരിപാടികൾക്ക് മുൻതൂക്കം നല്കണെമന്നും യൂണി
റ്റ്തലപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വരാത്ത തരത്തിൽ
സംസ്ഥാനതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കണ
െമന്നും ഈ സേമ്മളനത്തിലാണ് തീരുമാനിച്ചത്.
സവ്ാശ്രയേകാേളജുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണെമന്നും
ഉപേഭാഗം ആയുധമാക്കി സവ്േദശി ഉല്പന്നങ്ങൾ പ്രച
രിപ്പിക്കണെമന്നും ബഹുരാഷ്ട്രകുത്തകകളുെട ഉല്പന്നങ്ങൾ
ബഹിഷ്കരിക്കണെമന്നുമായിരുന്നു നാല്പതാം വാർഷിക
പ്രേമയങ്ങൾ.
ഇന്ന് വിലയിരുത്തേമ്പാൾ കണ്ണൂരിൽ നടന്ന മൂന്ന്
സേമ്മളനങ്ങളും ൈകെക്കാണ്ടതീരുമാനങ്ങൾ സംഘ
ടനെയ ഊർജസവ്ലമാക്കുകയും മുേന്നാട്ടുള്ള പ്രയാണം
തവ്രിതെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തതായി കാണാം. പ്രസി
ദ്ധീകരണങ്ങളുെട വാർഷികപ്രചാരണം രണ്ടരേക്കാ
ടിയിെലത്തിയിരിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രകലാപരിപാടികൾ
പുതിെയാരു തിേയറ്റർ രൂപമായി വളർന്നു. അഖിേല
ന്തയ്ാ ജനകീയ ശാസ്ത്രപ്രസ്ഥാനവും ബിജിവിഎസും
ഇന്തയ്യിെലങ്ങും വളർന്ന് വയ്ാപിച്ചു. പലജില്ലകളും സമ്പൂ
ർണ സാക്ഷരത ൈകവരിച്ചു. അേതസമയം േകരളത്തി
െല വിദയ്ാഭയ്ാസരംഗം വേരണയ്വല്കരിക്കെപ്പടുകയും
കച്ചവടവത്കരിക്കെപ്പടുകയും വിദയ്ാർഥികളുേടയും രക്ഷി
താക്കളുേടയും ദുസവ്പ്നമായി മാറുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
ജനാധിപതയ് സർക്കാരുകൾക്ക് തേലദനയും. മതനിര
േപക്ഷ ജനാധിപതയ് േബാധത്തിനും സാമൂഹികനീതിക്കും
െവലല്ുവിളികളുയർത്തി ഒരു വിഷവൃക്ഷമായി പടർന്നു
പന്തലിക്കുന്ന സവ്ാശ്രയവിദയ്ാഭയ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ
അടച്ചുപൂട്ടണെമന്ന പ്രേമയം ഇന്ന് പുതിെയാരു രൂ
പത്തിൽ അവതരിപ്പിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 40-ാം വാ
ർഷികത്തിെല ബഹിഷ്കരണപ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ
മാനങ്ങൾ േതേടണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദളിത് ആദിവാസി
േമഖലയിെല തനത് പ്രശ്നങ്ങൾെക്കാപ്പം അർധ ഫാ
സിസ്റ്റ് സവ്ഭാവത്തിലുള്ള സവർണ ഹിന്ദുതവ്വാദികളാൽ
നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്ന േകന്ദ്രസംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾ
ദളിതർക്ക് േനെര അഴിച്ചുവിടുന്ന ആക്രമണപരമ്പ
രകളും സർവ്വകലാശാലകളിൽ ദളിത് വിദയ്ാർഥികൾ
േനരിേടണ്ടിവരുന്ന പീഢനങ്ങളുെമല്ലാം േചർന്ന് ഇന്തയ്
ജാതിസംഘർഷങ്ങളുെട കലാപഭൂമിയായിരിക്കയാണ്.
പുത്തൻ വികസന രൂപങ്ങൾ നമ്മുെട പരിസ്ഥിതിെയ
മുച്ചൂടും മുടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഇവയ്െകല്ലാെമതിെര ശക്തമായ പ്രതിേരാധരൂ
പങ്ങൾ ഉരുത്തിരിെച്ചടുക്കുകയും പ്രവർത്തനപരിപാ
ടികൾക്ക് രൂപം നല്കുകയും െചയയ്ുകെയന്നതാണ്
54-ാം വാർഷികസേമ്മളനത്തിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന
ഉത്തരവാദിത്തം.
മുരളീധരൻ പി
ജനറൽ െസക്രട്ടറി


എറണാകുളം ജി ാസേ ളനം ജ

എറണാകുളം : ശാസ്ത്ര
സാേങ്കതികവിദയ്യുെട േന
ട്ടങ്ങൾ നിതയ്ജീവിതത്തിൽ
ആേവാളം പ്രേയാജനെപ്പടു
ത്തുേമ്പാൾ തെന്ന അന്ധവി
ശവ്ാസങ്ങളുെട ചുമടുതാങ്ങിക
ളായി മലയാളികൾ മാറുന്നു.
കുന്നുകളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും
യേഥഷ്ടം നശിപ്പിച്ചിതിെന്റ
പ്രതിഫലനമാണ് ഇന്നനുഭ
വിക്കുന്ന രൂക്ഷമായ വരൾച്ച
യും കുടിെവള്ള ക്ഷാമവും.
കുടിെവള്ളേസ്രാതസ്സുകളുെട
സംരക്ഷണത്തിനു ഇേപ്പാൾ
നൽകുന്ന ഊന്നൽ പ്രതീക്ഷ
ക്കു വകനൽകുന്നു. ജസ്റ്റീസ്
കമാൽ പാഷ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
എറണാകുളം ജിലല്ാവാർഷികം
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തുസംസാരി
ക്കുയായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റം അതി
ഭയാനാകമാണ്. മനുഷയ്ൻ
സവ്യം നാശത്തിേലക്കുള്ള വഴി
േതടുകയാെണന്നും അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിൽ പരി
സ്ഥിതി അവേബാധവും ശാ
സ്ത്രാവേബാധവും പ്രചരി
പ്പിക്കുന്നതിനായി പരിഷത്ത്
നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങെള
അഭിനന്ദിച്ചു.
െകാച്ചി ശാസ്ത്രസാേങ്ക
തിക സർവകലാശാലയിെല
േഡാ ബി ചക്രപാണി കാലാ
വസ്ഥ വയ്തിയാനം ശാസ്ത്ര
വും രാ്രഷ്ടീയവും എന്ന വിഷ
യത്തിൽ ക്ളാസ് എടുത്തു.
പിപിസി യുെട പുതിയ സം
രംഭമായ സമതാ കിറ്റിെന്റ പ്ര
ചാരേണാദ്ഘാടനം െപ്രാഫ .
എം െക പ്രസാദ് നിർവഹിച്ചു.
കൗൺസിലർമാരായ എ.എ
പരീത്, േഗാപാലകൃഷ്ണപിള്ള
തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ
േനർന്നു. ജിലല്ാപ്രസിഡണ്ട്
െക.എസ് രവി അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. സവ്ാഗത സംഘം
െചയർമാൻ എ.എം യൂസഫ്
സവ്ാഗതവും ജനറ ൽ കൺ
വീനർ കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നന്ദിയും
പറഞ്ഞു. സാലി േമാനും
സംഘവും േനതൃതവ്ം നൽകിയ
സവ്ാഗത ഗാനേത്താെട ഉദ്ഘാ
ടനസേമ്മളനം ആരംഭിച്ചത്.
ജിലല്ാ പ്രസിഡന്റിെന്റ
ആമുഖ പ്രഭാഷണെത്ത തു
ടർന്നു െസക്രട്ടറി റിേപ്പാർട്ടും
ട്രഷറർ വരവു െചലവുക
ണക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു.
ചർച്ചയുെട പ്രതികരണെത്ത
തുടർന്നു 100 hകൂടുതൽ
വരിക്കാെര േചർത്ത 7 യൂണി
റ്റുകൾക്കും 50 ൽ കൂടുതൽ

ിസ് കമാൽ പാഷ ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

വരിക്കാെര േചർത്ത 25 യൂണി
റ്റുകൾക്കും ഉപഹാരം നhകി.
388 വരിക്കാെര കെണ്ടത്തിയ
തമ്മനം യൂണിറ്റിെന പ്രേതയ്കം
അഭിനന്ദിച്ചു. ശാസ്ത്രഗതി
എഡിറ്റർ േഡാ എൻ. ഷാജി
സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം
െചയ്തു. 500 ൽ അധികം വരി
ക്കാെര േചർത്ത എറണാകുളം,
ആലുവ, മുളന്തുരുത്തി േമഖല
കെള അഭിനന്ദിച്ചു
ൈവകിട്ട് 7ന് നിർവാഹക
സമിതി അംഗം എ.പി മുരളീ
ധരൻ സംഘടനാേരഖ അവ
തരിപ്പിച്ചു. തുടർന്നു 7 ഗ്രൂപ്പു
കളിലായി രാത്രി 11 മണിക്കു
ജിലല്ാകമ്മറ്റി േയാഗം േചരുന്ന
തുവെര േരഖ ചർച്ച െചയ്തു
രണ്ടാം ദിവസം സേമ്മള
നം രാവിെല 9 നു ആരംഭിച്ചു
. േരഖാ ചർച്ചയുെട ഗ്രൂപ്പ്
റിേപ്പാർട്ടിങ്ങിെന തുടർന്നു
ശാസ് ത്രഗതി മാേനജിങ്
എഡിറ്റർ പി.എ തങ്കച്ചൻ േക്രാ
ഡീകരണം നടത്തി. വിദയ്ാ
ഭയ്ാസം, ആേരാഗയ്ം, െജണ്ടർ,
പരിസരം എന്നീ വിഷയസമി
തി പ്രവർത്തന ചർച്ചകhക്കു
ള്ള ആമുഖം െപ്രാഫ പി ആർ
രാഘവൻ അവതരിപ്പിച്ചു .
ചർച്ചെയ തുടർന്നു ഗ്രൂപ്പു
കളിൽ വിവിധ പ്രവർത്തന
നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു .
െക.ആർ ശാന്തിേദവി (പ്ര
സിഡണ്ട്) സി.ഐ വർഗീസ്,
എം.ആർ മാർട്ടിൻ (ൈവസ്
പ്രസിഡന്റുമാർ), െക.െക
ഭാസ്കരൻ (െസക്രട്ടറി), എ.എ
സുേരഷ് , ജയ എം ( േജായിന്റ്
െസക്രട്ടറിമാർ), സുനിൽ െക
പി (ട്രഷറർ), എന്നിവെര

PARISHAD VARTHA  2017 APR 15 - 30 Volume:17 Issue: 08 page no.3

ഭാരവാഹികളായി തിരെഞ്ഞ
ടുത്തു. േഡാ െക.എം സംഗ
േമശൻ (വിദയ്ാഭയ്ാസം), പി
െക വാസു (ആേരാഗയ്ം),
േമാഹനൻ എം.എസ് (
പരിസരം), ഷീജ വിശവ്നാഥൻ
(ജന്റർ) എന്നിവരാണ് വിഷയ
സമിതി കൺവീനർമാർ .
െപരിയാർ സംരക്ഷിക്കു
ന്നതിനു കർമ്മ പരിപാടി
തയയ്ാറാക്കുക, േകാണത്തു
പുഴയിൽ ഓരുെവള്ളം കയറു
ന്നതു തടയുന്നതിനു ബണ്ട്
നിർമ്മിക്കുക, ഐഒസി പു
തുൈവപ്പ് എൽപിജി സംഭരണ
േകന്ദ്രം പദ്ധതി പുനഃ പരി
േശാധിക്കുക, െപാതു വിദയ്ാ
ലയങ്ങളിെല നിയമ വിരുദ്ധ
ഇംഗല്ീഷ് മീഡിയം അധയ്യനം
അവസാനിപ്പിക്കുക, ആമ്പലല്ൂർ
പഞ്ചായത്തിെല ഇലേ്രക്ടാ
ണിക് പാർക്ക് പദ്ധതി പുനഃ
പരിേശാധിക്കുക, തുടങ്ങിയ
പ്രേമയങ്ങൾ വാർഷികം അംഗീ
കരിച്ചു. ൈവകിട്ട് 5 മണിക്കു
േപ്രമ, മീര തുടങ്ങിയവർ
േചർന്നു ആലപിച്ച പരിഷദ്ഗാ
നേത്താെട വാർഷികം സമാ
പിച്ചു. 324 േപർ പെങ്കടുത്തു.
എറണാകുളം േമഖല
വാർഷികം അനുസ്മരണീയമാ
ക്കി. സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച
സവ്ാഗത സംഘത്തിെന്റ ആഭി
മുഖയ്ത്തിൽ ൈവവിദ്ധയ്മാർന്ന
അനുബന്ധ പരിപാടികൾ,
വിപുലമായ പ്രചാരണ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ, ഒന്നര ലക്ഷം
രൂപയുെട പുസ്തകപ്രചാരണം
അഭിമാനിക്കാേനെറയുണ്ട്.

പുതിയ പുസ്തകം
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പാലക്കാട് ജില്ലാ സേമ്മളനം
മഞ്ഞപ്ര : ശാസ്ത്രസാഹി
തയ് പരിഷത്ത് പാലക്കാട് ജിലല്ാ
സേമ്മളനം 8,9 തിയതികളിൽ
മഞ്ഞപ്ര പി.െക ൈഹസ്കൂ
ളിൽ വച്ച് നടന്നു. ഭൂവിനിേയാ
ഗത്തിെല അശാസ്ത്രീയതകൾ
എന്ന വിഷയത്തിൽ കല്ാെസ
ടുത്ത് േഡാ.എസ്.ശ്രീകുമാർ
(അേസാസിേയറ്റ് െപ്രാഫസർ,
ൈക്രസ്റ്റ് േകാേളജ്, ഇരിങ്ങാല
ക്കുട) ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു സം
ഘടനാേരഖ േഡാ: എൻ.െക.
ശശിധരൻ പിള്ള അവതരിപ്പി
ച്ചു. ജിലല്ാ പ്രസിഡണ്ട് പി.
അരവിന്ദാക്ഷൻ അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി
െക.എസ്സ്.സുധീർ റിേപ്പാർട്ടും
ജിലല്ാ ട്രഷറർ നാരായണൻകു
ട്ടി കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു.
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േകാട്ടയം ജില്ലാസേമ്മളനം

കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത്
പ്രസി: െരജിേമാൻ െചയർ
മാനും എ.ആർ അയയ്പ്പൻ
കൺവീനറുമായ സവ്ാ ഗത
സംഘത്തിെന്റ േനതൃതവ്ത്തിൽ
ഒരുക്കങ്ങൾ നടന്നു. അനു
ബന്ധമായി ജലസംരക്ഷണ
കല്ാസ്സുകൾ െസമിനാറുകൾ
യുവസംഗമങ്ങൾ പുസ്തക
പ്രചരണം പരിഷദ് ഉത്പന്ന
ങ്ങളുെട പ്രദർശന വിപണനം
തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികൾ
നടന്നു.
ജിലല്ാ പ്രസിഡണ്ട് ആയി
പി.അരവിന്ദാക്ഷൻ, ജിലല്ാ െസ
ക്രട്ടറി നാരായണൻകുട്ടി, ജിലല്ാ
ട്രഷറർ െക അരവിന്ദാക്ഷൻ
എന്നിവെര െതരെഞ്ഞടുത്തു.

േകാട്ടയം:അമ്പത്തിനാലാം സേനാജ് നന്ദി േരഖെപ്പടുത്തി. യി ഇടെപട്ട് ഭൂമിയിെല ൈക
സംസ്ഥാന സേമ്മളനേത്താട തുടർന്ന് നടന്ന പ്രതിനിധി േയയ്റ്റം ഒഴിപ്പിച്ച് ഇവിെട കുട്ടി
നുബന്ധിച്ചുള്ള േകാട്ടയം ജിലല്ാ സേമ്മളനത്തിൽ ജിലല്ാ െസ കhക്കുള്ള കളിസ്ഥലവും
വാർഷികം ഏപ്രിൽ 8 ,9 തിയ ക്രട്ടറി െക.എസ് സേനാജ് ഇേക്കാപാhക്കും സ്ഥാപിക്ക
തികളിൽ െവള്ളൂർ ഗവൺ റിേപ്പാർട്ടും, ട്രഷറർ അനിയൻ ണെമന്നും പ്രേമയത്തിലൂെട
െമൻറ് എൽ.പി സ്കൂളിൽ കുഞ്ഞ് കണക്കും, ജിലല്ാ വില ആവശയ്െപ്പട്ടു. ജിലല്ാ ൈവസ്
വച്ച് നടന്നു. കാലടി സംസ്കൃത യിരുത്തൽ േജാജിയും അവ പ്രസിഡണ്ട് ബി ജാനമ്മ അധയ്
സർവകലാശാല അധയ്ാപ തരിപ്പിച്ചു. രണ്ടാമെത്ത ദിവസം ക്ഷയായി. േലഖ െതെരെഞ്ഞ
ജലേസ്രാതസ്സുകൾ ജനകീയ നി കൻ േഡാ.സുനിൽ പി നടന്ന കുടുംബ സംഗമത്തിൽ ടു പ്പ് പ്രവ ത്ത ന ങ്ങ ൾ ക്ക്
ഇളയിടം ശാസ്ത്രം, നേവാ പരിഷത്ത് മുh സംസ്ഥാന േനതൃതവ്ം നൽകി. പുതിയ
യന്ത്രണത്തിലാക്കണം
ത് ഥാനം, യുക്തിേബാധം പ്രസിഡണ്ട് ആh. രാധാകൃഷ്ണ ഭാരവാഹികളായി എം.പി രാ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സേമ്മളനം
എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു h സംസാരിച്ചു. മീനച്ചിലാറി മh(പ്രസിഡണ്ട്), ബി ജാനമ്മ
െകാണ്ട് സേമ്മളനം ഉത്ഘാ െന്റ തീരത്തുള്ള നട്ടാേശ്ശരി (ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്), െക
ടനം െചയ്തു.
ചിേറക്കടവിെല പുറേമ്പാക്ക് എസ് സേനാജ്(െസക്രട്ടറി),
ജിലല്ാ ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട് ഭൂമി സംരക്ഷിക്കണെമന്ന് െക.എ രാജh(േജാ. െസക്രട്ട
ബി.ജാനമ്മ അധയ്ക്ഷയായ േകരള ശാസ് ത്രസാഹിതയ് റി), േജാh െക േജാസഫ്
േയാഗത്തിൽ സവ്ാഗതസംഘം പരിഷത്ത് േകാട്ടയം ജിലല്ാ (ട്രഷറh), വിവിധ സമിതികളു
െചയർ േപഴ്സണും, ജിലല്ാ വാhഷിക സേമ്മളനം പ്രേമയ െട കhവീനhമാരായി എh
പഞ്ചായത്ത് െമമ്പറും ആയ ത്തിലൂെട സhക്കാരിേനാട് േഗാപാലകൃഷ്ണh(പരിസരം ),
കല മങ്ങാട് സവ്ാ ഗതവും, ആവശയ്െപ്പട്ടു. ഒേരക്കേറാളം ആh സനhകുമാh(ആേരാ
െക.െക.
േ മ ാ ഹ ന ൻ വരുന്ന ഭൂമി നിലവിh സവ്കാ ഗയ്ം), പി പ്രകാശ്(വിദയ്ാഭാസം),
ആശംസയും
അർപ്പിച്ചു.
ലക്ഷ്മി, രയ്വയ്ക്തി ൈകേയയ്റിയിരിക്കു െജ േലഖ(െജhണ്ടh) എന്നി
തിരുവന പുരം ജി ാ സേ ളന ിൽ
വീണ
എന്നിവരുെട
സവ്
ാഗത കയാണ്. സംസ്ഥാന സhക്കാ വരുhെപ്പുന്ന 20 അംഗ ജിലല്ാ
സി.െക. ഹരീ ൻ എം.എൽ.എ. സംസാരിക്കു .
ത േ ദ്ദ ശ സ വ്യ ം ഭ ര ണ കമ്മിറ്റിെയയും വാhഷിക
ഗാനേത്താെട ആരംഭിച്ച േയാ രും
പാറശാല: കഴിഞ്ഞ 150 ഏെറ്റടുത്തുനടത്തുന്ന യൂണി ഗത്തിൽ ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി സ്ഥാപനങ്ങളും അടിയന്തരമാ സേമ്മളനം െതരെഞ്ഞടുത്തു.
വhഷത്തിനിടയിെല ഏറ്റവും റ്റുകhക്കുള്ള എhേഡാവ്െമന്റ്
വലിയ വരhച്ചെയ േനരിടു കുടവൂh, ശ്രീനാരായണപുരം
ന്ന സംസ്ഥാനമായി േകരളം യൂണിറ്റുകhക്ക് സമ്മാനിച്ചു.
മുൻവിധികളില്ലാത്ത ശാസ്ത്ര ഗേവഷണമാണ്
മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹ െനടുങ്കാട്, െവടിവച്ചാhേകാ
ചരയ്ത്തിh സംസ്ഥാനെത്ത വിh യൂണിറ്റുകh േപ്രാത്സാ
അനിവാരയ്ം- േഡാ. സി. വിജയൻ
വരhച്ചാബാധിത സംസ്ഥാന ഹനപുരസ്കാരം േനടി.
മായി സhക്കാh പ്രഖയ്ാപിച്ചു
സേമ്മളനെത്ത അഭിസം
തൃശൂh: മുhവിധികളിലല്ാ
കഴിഞ്ഞു. 10 വhഷത്തിനിട േബാധന െചയ്തുെകാണ്ട്
യിh ജലത്തിെന്റ ഉപേയാഗം സി.െക. ഹരീന്ദ്രh എം.എ ത്ത ശാസ്ത്രഗേവഷണമാണ്
ഇരട്ടിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ഇേപ്പാ h.എ. സംസാരിച്ചു. മണ്ഡല അനിവാരയ്െമന്ന് മദ്രാസ്
ഴെത്ത ജലദൗhലഭയ്ത്തിനു ത്തിh നടപ്പാക്കുന്ന സമ്പൂhണ ഐ.ഐ.ടിയിെല പ്രഫസh
കാരണം സ്ഥല-ജല സംര കുടിെവള്ള ൈവദയ്ുതീകരണ േഡാ. സി. വിജയh പറഞ്ഞു.
ക്ഷണ കാരയ്ക്ഷമതക്കുറവും പദ്ധതികെളക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം േകാലഴിയിh ശാസ്ത്രസാ
വിേവകേത്താെടയലല്ാത്ത സംസാരിച്ചു. ആയിരക്കണക്കി ഹിതയ് പരിഷത്ത് തൃശൂർ
ഇടെപടലുകളുമാണ്.
നുവരുന്ന ഉറവകെളയും മറ്റ് ജിലല്ാസേമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം
െപയ്തിറങ്ങുന്ന മഴെവള്ളം തണ്ണീhത്തടേസ്രാതസ്സുകെള െചയ്ത് ‘പ്രകാശ ഭൗതികത്തി
േശഖരിച്ചിരുന്ന കുളങ്ങളും യും വീെണ്ടടുക്കുന്നതിനുള്ള െല പുതിയ വഴിത്താരക
േതാടുകളും വയലുകളും പ്രവhത്തനങ്ങhക്ക് പരിഷത്ത് h’എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പി
തണ്ണീhത്തടങ്ങളും എലല്ാം പിന്തുണ പ്രഖയ്ാപിച്ചു.
ക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. എന്നത് വിപ്ളവകരമായ കൂടിയാണ് േകരളെമന്നും
ഇലല്ായ്മ െചയ്തത് മഴെവള്ള
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസസംര തുറന്ന മനേസ്സാെടയലല്ാത്ത കണ്ടുപിടുത്തെമന്ന് േലാകം അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
െത്ത േവനhക്കാലത്തും സംര ക്ഷണയജ്ഞ പ്രവhത്തനങ്ങ
ക്ഷിച്ചിരുന്ന ൈജവാവരണവും hക്ക് ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഗേവഷണങ്ങh സമൂഹത്തിന് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് േകരള ശാസ് ത്രസാഹിതയ്
നഷ്ടെപ്പടുത്തി. മഴെവള്ള സം ഉറപ്പാക്കുക, പാേലാട് േമഖല ഗുണം െചയയ്ിലല്. തുറന്ന മന അത് ജനജീവിതം ദുരിതമ പരിഷത്ത് ജിലല് പ്രസിഡണ്ട്
രക്ഷണം ഓേരാ പൗരെന്റയും യിെല വിവിധ പ്രേദശങ്ങളിെല സ്സുകളാണ് ആവശയ്ം. വായന യമാക്കുന്ന വിനാശകരമായ എം.എ മണി അധയ്ക്ഷത
ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറണം. അേക്കഷയ്-മാഞ്ചിയം പല്ാേന്റഷ യിലല്ാത്ത കുട്ടികളുെട പുതു സാധനമാണ്. ശാസ്ത്രത്തി വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡ
അതിനുള്ള േബാധവത്കണ h നിയന്ത്രിക്കുക തുടങ്ങിയ തലമുറക്ക് എങ്ങെന തുറന്ന െന്റ േപാക്കിh ആശങ്കെപ്പടാh ണ്ട് േഡാ.െക.പി. അരവിന്ദൻ,
പ്രവhത്തനങ്ങhക്ക് സhക്കാ പ്രേമയങ്ങളും സേമ്മളനം മനസ്സുണ്ടാകും- അേദ്ദഹം വകയുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിെന്റ ജിലല് െസക്രട്ടറി െക.എസ്.
രും സന്നദ്ധസംഘടനകളും അംഗീകരിച്ചു. ജിലല്ാ പ്രസി േചാദിച്ചു. മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന നലല് ഗുണങ്ങെള ഉപേയാഗെപ്പ
സുധീh, െക.എസ്. അർഷാദ്,
േനതൃതവ്ം നhകണെമന്നും ഡണ്ട് സേന്താഷ് ഏറത്ത്, ഗേവഷകന് െഫേലാഷിപ്പ്
ടുത്തുകയാണ്
േവണ്ടെതന്നും
തൃശൂh ഗവ. എഞ്ചിനീയറി
മുഴുവh ജലേസ്രാതസ്സുകളും ഷിബു അരുവിപ്പുറം, അഡവ്. നhകുന്നത് മരുന്നുhപാദിപ്പി
ങ് േകാളജ് പ്രിhസിപ്പh
ജനകീയ നിയന്ത്രണത്തിലാ വി.െക. നന്ദനh, എസ്. ജയ ക്കുന്ന കമ്പനിയാണ്. അന്നദാ അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ക്കണെമന്നും േകരള ശാസ്ത്ര കുമാh, ബി. രേമഷ് എന്നിവh താവിേനാട് വിേധയതവ്ം ഉണ്ടാ
ശാസ്ത്രേബാധം സുസ്ഥി േഡാ. െക.പി ഇന്ദിരാേദവി,
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് ജിലല്ാ സംസാരിച്ചു.
കുക സവ്ാഭാവികം. ശാസ്ത്രം രജീവിതത്തിന് അതയ്ാവശയ് േഡാ. ജി. മുകുന്ദh, േഡാ.
സേമ്മളനം പ്രേമയത്തിലൂെട
ഭാരവാഹികh സേന്താഷ് ഇരുട്ടുമുറിേയാ ഇടിമുറിേയാ മാെണന്ന് പ്രതിനിധിസേമ്മ എം.പി. പരേമശവ്രh, െപ്രാഫ.
ആവശയ്െപ്പട്ടു. െവട്ടൂh പി. ഏറത്ത്
ഗി അലല്, അതിന് പുറത്ത് വലിയ ളനത്തിh മുഖയ്പ്രഭാഷണം െക.ആർ.ജനാർദ്ദനൻ, െക.വി.
രാജh അനുസ്മരണപ്രഭാഷണം രിജടീച്ചh,(പ്രസിഡണ്ട്),
ബി.
പ്രഭാകരh
സിഡിഎസ് അേസാസിേയറ്റ് (ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്), ഷിബു േലാകമുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തിന് നടത്തിയ േഡാ.പി.െക. ബിജു ആhറണി, സി. ബാലചന്ദ്രh,
െപ്രാഫസh േഡാ. െജ. േദവിക അരുവിപ്പുറം (െസക്രട്ടറി), െവളിയിലുള്ള കാരയ്ങ്ങളിh എം.പി പറഞ്ഞു. േലാകത്തിh എ.പി. ശങ്കരനാരായണh,
നിhവഹിച്ചു. എh. ജഗജീവh, ആh. മലല്ിക, എസ്. ജയകു ഗേവഷണം നടത്തി ഉത്തരം ഏറ്റവും കൂടുതh കിണറുക ടി. സൂരയ്, ടി.എ.ഷിഹാബു
ടി. രാധാമണി, േഡാ. െക.പി. മാh (േജായിന്റ് െസക്രട്ടറി), കണ്ടെത്താh ശ്രമിക്കണ h ഉള്ള നാടാണ് േകരളം. ദ്ദീൻ, െക.പി.രവിപ്രകാശ്, ടി.
കണ്ണh എന്നിവh സംസാരിച്ചു. ജിനുകുമാh (ട്രഷറh)
െമന്നും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതh പരിസ്ഥിതി സതയ്നാരായണൻ എന്നിവh
മികച്ച പ്രാേദശിക പ്രവhത്തനം
ഒരു കാലത്ത് പ്ളാസ്റ്റിക് മലിനീകരിക്കെപ്പട്ട സംസ്ഥാനം സംസാരിച്ചു.
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വയനാട് ജില്ലാസേമ്മളനം

മരക്കടവ് : വരും വhഷ
ങ്ങളിെല ജല സുരക്ഷ ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതിന് ഈ വhഷം
മുതh തhസ്ഥല സംരക്ഷ
ണത്തിനു െപാതുജനങ്ങhമു
ന്നിട്ടിറങ്ങണെമന്ന ആഹവ്ാന
വുമായി പരിഷത് വയനാട്
ജിലല്ാ സേമ്മളനം മരക്കടവിh
സമാപിച്ചു.
വ യ ന ാ ട്
ജ ി ലല് യ ി h
ഇേപ്പാh െപയയ്ുന്ന മഴയുെട
80% െവള്ളവും പുറേത്തെക്കാ
ഴുകുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്.
ഈ സ്ഥിതി തുടhന്നാh വയ
നാടിെന്റ ജല സുരക്ഷ കാല
വhഷം അനുഗ്രഹിച്ചാലും വരും
വhഷങ്ങളിh ഗുരുതരമായ
പ്രതിസന്ധിെയ േനരിടുെമന്നു
റപ്പാണ്. ഈ പ്രതിസന്ധിെയ
മുറിച്ചു കടക്കണെമങ്കിh ഓേരാ
പറമ്പിലുംെപയയ്ുന്ന മഴെവള്ളം
അവിെട തെന്ന താഴാh അനു
വദിക്കുന്ന തhസ്ഥല ജല
സംരക്ഷണ പരിപാടികhക്ക്
ജനങ്ങh മുന്നിട്ടിറങ്ങിേയ
മതിയാകൂ.
തലക്കുളങ്ങളുെട സംര
ക്ഷണം, കുളം നിhമ്മാണം,
െകാണ്ടൂh ബണ്ടുകh, കിണh
റീ ചാhജിങ്ങ്, മഴ െവള്ള സം
ഭരണത്തിനുള്ള ക്രിത്രിമ കുള
ങ്ങh, കൂടുതh മരങ്ങh വച്ചു
പിടിപ്പിച്ച് വൃക്ഷ േമലാപ്പ് ഒരു
ക്കh തുടങ്ങി ഒേട്ടെറ മാhഗങ്ങ
h അവലംഭിക്കാവുന്നതാണ്.
മാതയ്ഭാഷാ സംരക്ഷണം
പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമാ
യി ഏെറ്റടുക്കാh സhക്കാരും
സമൂഹവും തയയ്റാവണെമന്ന്
മെറ്റാരു പ്രേമയത്തിലൂെട
പരിഷത് ജിലല്ാ സേമ്മളനം
ആവശയ്െപ്പട്ടു.
മലയാളം ഉhപ്പെടയു
ള്ള േകരളീയ മാതയ്ഭാഷ
കh കടുത്ത െവലല്ുവിളി

േനരിടുകയാണ്. വിദയ്ാലയങ്ങ
ളിh മലയാളെത്ത കുടിയിറ
ക്കാനുള്ള നീക്കം ശക്തമാണ്.
ഒരു ഭാഗത്ത് സവ്കാരയ് അh
എയിഡഡ് വിദയ്ാലയങ്ങളിേല
ക്കുള്ള ഒഴുക്ക് തുടരുേമ്പാh
അതിന് തടയിടാെനേന്നാ
ണം െപാതുവിദയ്ാലയങ്ങh
ഇംഗല്ീഷ് മീഡിയം ഡിവിഷനു
കh വhധിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
കയാണ്. കുട്ടികhക്ക് മലയാ
ളേമാ ഇംഗല്ീേഷാ ശരിയായി
ൈ ക ക ാ ര യ്ം
െ ച യയ് ാ h
ആവാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇതു
ണ്ടാക്കി െവക്കുന്നത്.
മാതൃഭാഷ േബാധന മാ
ധയ്മമായി അംഗീകരിക്കുകയും
അേത സമയം ഒരു ഭാഷ എന്ന
നിലയിh ഇംഗല്ീഷ് നന്നായി
പഠിപ്പിക്കുകയും െചയയ്ുക
എന്ന നയം സവ്ീ കരിച്ചാh
ഇതു പരിഹരിക്കാവുന്നേത
യുള്ളൂ. ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിെയ
മനസ്സിലാക്കാനും അതിലൂെട
പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിേല
ക്കും സംരക്ഷണത്തിേലക്കും
കുട്ടിെയ എത്തിക്കാനും മാതൃ
ഭാഷയിലൂെടയുള്ള പഠനം
വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്
എന്നു നാം തിരിച്ചറിയണം.
മലയാളം ഭരണ ഭാഷയായി
അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും
പലേപ്പാഴും അത് ലംഘി
ക്കെപ്പടുന്നു എന്നതാണ്
അനുഭവം. േകാടതി ഭാഷ
ഇേപ്പാഴും ഇംഗല്ീഷ് തെന്നയാ
ണ്. സhക്കാh ഉത്തരവുക
ളും േകാടതി ഉത്തരവുകളും
സhക്കാh െവബ് ൈസറ്റുക
ളും മലയാളത്തിh തെന്ന
ലഭയ്മാക്കുകയും ആവശയ്
െമങ്കിh ഇംഗല്ീഷ് പതിപ്പ്
ഒപ്പം ഇറക്കുകയും െചയയ്ു
ന്ന രീതിയിേലക്ക് മാറാh
ഇനിയും ൈവകിക്കൂെടന്ന്

സേമ്മളനം പ്രേമയത്തിലൂെട
ആവശയ്െപ്പട്ടു.
സേമ്മളനത്തിh പ്രസി
ഡണ്ട് പി സുേരഷ് ബാബു
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. െസക്ര
ട്ടറി െക ബിേജാ േപാh പ്ര
വhത്തന റിേപ്പാhട്ടും ട്രഷറh
പ്രഫ. െക ബാലേഗാപാലh
വരവ് െചലവ് കണക്കും അവ
തരിപ്പിച്ചു. സവ്ാഗതസംഘം
െചയhമാനും മുള്ളhെകാലല്ി
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ൈവസ്
പ്രസിണ്ടുമായ ശിവരാമh പാ
റക്കുഴി സംസാരിച്ചു. സവ്ാഗത
സംഘം കhവീനh എം.എം
േടാമി സവ്ാഗതവും പി.സി
മാതയ്ു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
വയനാട്ടിെല ജല ലഭയ്ത
യും വിനിേയാഗ സാധയ്തക
ളും എന്ന വിഷയത്തിh ജിലല്
മണ്ണു സംരക്ഷണ ഓഫീസh
പി.യു ദാസ് കല്ാസ് എടുത്തു.
നിhവാഹക സമിതി അംഗം
പി.വി സേന്താഷ് സംഘടനാ
േരഖ അവതരിപ്പിച്ചു. െക വി
ശാലാക്ഷി, എസ.് യമുന, പി
ശ്രീനിവാസh, െക കുഞ്ഞി
കൃഷ്ണh, ടി.പി സേന്താഷ്,
െക.ടി ശ്രീവhസhഎന്നിവh
സംസാരിച്ചു.
െക.എസ്.ടി.എ ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി പി.െജ.ബിേനഷ്
സമാപന സേമ്മളനത്തിh
ആശംസകh അhപ്പിച്ചു.
പുതിയ ഭാരവാഹികhപി
സുേരഷ് ബാബു (പ്രസിഡണ്ട്)
െക.ടി ശ്രീവhസh (ൈവസ്
പ്രസിഡണ്ട്)മാഗി വിhസന്റ്
(ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്)പി ആh
മധുസൂധനh (െസക്രട്ടറി)െക.
ബിേജാ േപാh (േജാ െസ
ക്രട്ടറി)എം േദവകുമാh (േജാ
െസക്രട്ടറി)പി അനിhകുമാh
(ട്രഷറh)

കുട്ടികെള സവ്കാരയ് വിദയ്ാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന
കുടുംബങ്ങെള ബി.പി എൽ ലിസ്റ്റിൽ
നിന്നും ഒഴിവാക്കണം
ആലപ്പുഴ േമഖലാസേമ്മളനം
അമ്പലപ്പുഴ: ഭാരിച്ച ഫീസ്
നൾകി കുട്ടികെള സവ്കാരയ്
വിദയ്ാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കു
ന്ന കുടുംബങ്ങെള ബി.പി
എൽ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴി
വാക്കണെമന്നും സർക്കാർ
ശമ്പളം പറ്റുന്ന മുഴുവൻ
േപരും തങ്ങളുെട കുട്ടികെള
െപാതു വിദയ്ാലയത്തിൽ

പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ
ഉ ത്ത ര വു ണ്ട ാ ക ണ െ മ ന്നു ം
േകരള ശാസ് ത്രസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് അമ്പലപ്പുഴ േമഖലാ
വാർഷികം പ്രേമയത്തിലുെട
ആവശയ്െപ്പട്ടു. ആമയിs ഗവ:
LPS ൽ നടന്ന വാർഷികം
പി. രാമചന്ദ്രെന പ്രസിഡ
ന്റായും എൻ.പ്രകാശിെന


െസക്രട്ടറിയായും തിരെഞ്ഞടു
ത്തു. ൈവസ് പ്രസിഡന്റുമാർ
മായാ സുേരഷ്, എം.എം.
അഹമ്മദ് കബീർ േജായിന്റ്
െസക്രട്ടറിമാർ െക. ദീപക്,
കിേഷാർ കുമാർ, ട്രഷറർ
സേന്താഷ് കുമാർ
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വയനാട് ജില്ലാ ബാലശാസ്ത്ര
േകാൺഗ്രസ്

കhപറ്റ : പരിഷത്ത്
വയനാട് ജിലല്ാ ബാലശാസ്ത്ര
േകാൺഗ്രസ് ഏപ്രിൽ 1,2 തി
യതികളിൽ MSSRFൽ നടന്നു
UP -36, HS 33 Total 69 കുട്ടി
കൾ പെങ്കടുത്തു. മണ്ണൂത്തി
കാർഷിക ഗേവഷണ േകന്ദ്ര
ത്തിെല ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജിജു
പി. അലക്സ് കയ്ാമ്പ് ഉദ്ഘാട
നം െചയ്തു. കൽപ്പറ്റ മുനി.
കൗൺസിലർ വി.ഹാരിസ്
അധയ്ക്ഷനായി. MSSRF പ്രിൻ
സിപ്പാളും സയന്റിസ്റ്റുമായ
ഗിരിജൻ
ആശംസകൾ
േനർന്നു. ജിലല്ാ ൈവസ്.പ്രസി.
െക.ടി.ശ്രീ വത്സൻ സവ്ാഗതവും
കൺവീനർ പി.സി.േജാൺ
നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പരിഷത്ത്
വിജ്ഞാേനാത്സവ ചരിത്രവും
പ്രാധാനയ്വും മുതിർന്ന പരിഷ
ത്ത് പ്രവർത്തകനും ജിലല്ാ
കമ്മറ്റിയംഗവുമായ വി.പി.
ബാലചന്ദ്രൻ വിശദീകരിച്ചു.
എ.സ.മാതയ്ൂസിെന്റ ശാസ്ത്ര
ഗാനേത്താെട പരിപാടികൾ
തുടങ്ങി.
േകാഴിേക്കാട്
CWRDM െല ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
അബ്ദുൾ ഹമീദ് മനുഷയ് ജീവി
തത്തിൽ സൂക്ഷമ ജീവികളുെട
പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിൽ കല്ാ
െസടുത്തു. തുടർന്ന് കുട്ടികളു
മായി സംവദിച്ചു. ജലജനയ്
േ ര ാ ഗ ങ്ങ ൾ
വ രുത്തുന്ന
ജീവികൾ, ആസിഡ് മഴ,
കൃത്രിമ മഴ, വിവിധ സൂക്ഷമ
ജീവികളുെട ഉല്പാദനം തുട
ങ്ങിയ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ
ചർച്ചയിൽ കുട്ടികൾ ശാസ്ത്ര
ജ്ഞനുമായി പങ്കുെവച്ചു. ഉച്ച
സമയം ഏെറയായിട്ടും കുട്ടി
കൾ ഏെറ താൽപ്പരയ്പൂർവവ്ം
പങ്കാളികളായി എന്നത് ഈ
െസഷെന്റ പ്രേതയ്കതയാണ്.
തുടർന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ
ബാഡ്ജിെല സൂക്ഷ്മജീവികളു
െട ചിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം 10
ഗ്രൂപ്പുകളായി കല്ാമിേഡാ
േമാണസ് ബേയാഗയ്ാസ്
MSSRF സയന്റിസ്റ്റ് േജാസഫ്
സാർ വീടുകളിെല സൂക്ഷമ
ജീവികളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
െപ്രാജക്ട് നിർേദ്ദശങ്ങൾ ആ
മുഖമായി നൽകി. തുടർന്ന്
UP, HS 5 ഗ്രൂപ്പുകൾ െപ്രാജക്ട്
അവതരണം 5 ഗ്രൂപ്പ് വീതം Hട
- ടുബാേക്കാ െമാേസക്,
ബേയാഗയ്ാസ് പല്ാന്റ് പാരമീ
സിയം, കല്ാമി ഡാേമാണസ്,
േഫാേസ്ഫറ്റ് ബാക്ടീരിയ
UP - യുഗല്ീന, അേസാള,
ലിവാൻ ഹുക്ക്, അമീബ,
മണ്ണിര കംേമ്പാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ
ഗ്രൂപ്പുകൾ മണ്ടകകുനി മാങ്ങാ
വയൽ േകാളനി, ബാങ്ക്
പരിസരം, അങ്കൺവാടി, കുന്ന
മ്പറ്റ േറാഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥല
ങ്ങളിേലക്ക് സർേവവ്ക്കായി
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േപായി. ബഷീർ ആനന്ദ്
േജാൺ, എം.ഡി.േദവസയ്,
സതീഷ് കുമാർ, ടി.പി.
സേന്താഷ്, ടി.പി.കമല എന്നി
വർ േനതൃതവ്ം നൽകി. ഒ.െക.
പീറ്ററിെന്റ േനതൃതവ്ത്ത ിൽ
കുട്ടികൾക്ക് കളിയരങ്ങ്
നൽകി, എം.എം.േടാമി
മാഷിെന്റ
ആകാശയാത്ര
ഏെറ കൗതുകം നിറഞ്ഞതാ
യിരുന്നു. െക.ടി.ശ്രീവത്സൻ,
ബഷീർ, ആനന്ദ്, േജാൺ
േപാലീസ് പേരഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ
െവച്ച് നൽകിയ വാനനിരീക്ഷ
ണത്തിന് േനതൃതവ്ം നൽകി.
രണ്ടാം ദിവസം നടത്തിയ
പ്രകൃതി പഠനയാത്ര ഏെറ
വിജ്ഞാനപ്രദവും മനസ്സിൽ
മായാത്ത അനുഭവങ്ങൾ തീർ
ത്തതായും കുട്ടികൾ വിലയി
രുത്തി. പക്ഷി നിരീക്ഷകനും,
ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ വിഷ്ണുദാ
സ്, അനീഷ്, ആസയ്,
േജാസഫ് എന്നിവർ േനതൃതവ്ം
നൽകി. കുട്ടികൾ പഠനാനുഭവ
കുറിപ്പ് തയയ്ാറാക്കി നൽകി.
ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് െപ്രാജക്ട് അവ
തരണം െസമിനാർ ഹാളിൽ
ന ട ന്നു.
േ ജ ാ സ ഫ്
,
അേശാകൻ മാഷ്, ജിതിൻജി
ത്ത് എന്നിവർ വിലയിരുത്താൻ
േനതൃതവ്ം നൽകി. ഓടപ്പള്ളം
സ്കൂൾ അധയ്ാപകൻ ജിതിൻ
ജിത്ത് വളെര വയ്തയ്സ്തമായ
രീതിയിൽ കവ്ി സ് മത്സരം
നടത്തി. ജലസുരക്ഷെയ
കുറിച്ച് െക.ടി. ശ്രീവത്സൻ
കല്ാെസടുത്തു . സമാപന ചട
ങ്ങിൽ MSSRF സയന്റിസ്റ്റ്
േ ജ ാ സ ഫ്
അ ധ യ്ക്ഷ ത
വഹിച്ചു. അഥിതിയായി
ബേയാളജിക്കh സhെവ
ഓഫ് ഇന്തയ്യിെല ശാ്രസ്തജ്ഞ
h േഡാ. സി.െക.മൂhത്തി
എത്തിയിരുന്നു. ആേവശഭരി
തനായാണ് അേദ്ദഹം കുട്ടിക
േളാെടാപ്പം ചിലവഴിച്ചത്.
പെങ്കടുത്ത മുഴുവൻ കുട്ടികൾ
ക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി.
സംസ്ഥാന ബാലശാസ്ത്ര
േകാൺഗ്രസിേലക്ക് െതെര
െഞ്ഞടുത്ത കുട്ടികൾക്ക്
സമ്മാന പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി.
കയ്ാമ്പ് ഡയറക്ടർ െക.െക.സു
േരഷ് കുമാർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
രണ്ടു് ദിവസെത്ത കയ്ാമ്പിന്
കൽപ്പറ്റ േമഖല െസക്രട്ടറി
ടി.പി. കമല, പ്രസിഡണ്ട്
എം.െക.േദവസയ് മുതിർന്ന
പ്രവർത്തകർ
േനതൃതവ്ം
നൽകി. നിരവധി പ്രവർത്തക
രുെട പങ്കാളിത്തം കയ്ാമ്പിന്
ഊർജ്ജം നൽകി. കുട്ടികളും
രക്ഷിതാക്കളും തികച്ചും വയ്
തയ്സ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിച്ച ഈ കയ്ാമ്പ് മികവുറ്റതാ
െണന്ന് വിലയിരുത്തി.
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54-ാം സംസ്ഥാന സേമ്മളനം

ദക്ഷിേണന്തയ്ൻ
ബാേലാത്സവം

70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വേയാജനങ്ങളുെട പ്രശ്നങ്ങൾ
സമൂഹം ഏെറ്റടുക്കണം
"പ്രായവും കരുതലും" െസമിനാർ

ദക്ഷിേണ യ്ൻ ബാേലാൽസവം ക ർ കലക്ടർ
മിർ മുഹ ദലി ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു
ആേരാഗയ് െസമിനാർ െമേകരിയിൽ ക

"പ്രായവും കരുതലും"
ആേരാഗയ് െസമിനാർ ജിലല്ാ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്
െക.വി സുേമഷ് െമാേകരി
യിൽ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
േകരള ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരി
ഷത്ത് 54-ാ മത് സംസ്ഥാന
വാർഷികേത്താട് അനുബന്ധി
ച്ച് പ്രായവും കരുതലും എന്ന
വിഷയത്തിൽ കെണ്ടത്തിയ
പഠന വിവരങ്ങൾ പ്രായമായ
വരുെട പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമായി
കണ്ട് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നിലല്.
90 വയസ്സിനു മുകളിൽ ഉള്ള
വർ ജനസംഖയ്യുെട ഏതാണ്ട്
10% വരുന്നു ഈ പഠനത്തിൽ
വേയാധികരിൽ (70 വയസ്സി
നു മുകളിൽ) 63% ്രസ്തീകളും
37% പുരുഷൻമാരുമാണ് 56%
േപർ പങ്കാളികെള നഷ്ടെപട്ട്
ജീവിക്കുന്നവരാണ്, 39% വി
വാഹിതരും 5% അവിവാഹിത
രുമാണ്, 81% വിധവകളും 13%
വിഭാരയ്ൻമാരുമാണ്. ഭക്ഷണ
ശീലത്തിൽ 96.3% മിശ്ര ഭക്ഷണ
രീതിക്കാരാണ്. 10% േപർ മദയ്ം

ർ ജി ാ പ

ായ

് പ്രസിഡ

ഉപേയാഗിക്കുന്നു. 87% മക്കളു
െട കൂെട താമസിക്കുന്നു, 69
% േപരുെടയും വരുമാനം ഗവ:
സാമൂഹയ് സുരക്ഷാ െപൻഷനാ
ണ് പഠന ഗ്രൂപ്പിെന്റ വാർഷിക
വരുമാനം 13297 രൂപയാണ്.
പഠന ഗ്രൂപ്പിൽ 68% േപhക്ക്
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും 37%
ത്തിന് പ്രേമഹവും ഉണ്ട്. 80
% േപരും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ
മൂത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ
േനരിടുന്നുണ്ട്. 35% േപർക്കാ
ണ് കിടപ്പുമുറിക്ക് അടുത്ത്േടാ
യ് ലറ്റ് സൗകരയ്മുള്ളത്.
കാഴ്ചക്കുറവ് 53% േപരിലും
നടക്കുവാൻ പ്രയാസം 50%
േപർക്കുമുണ്ട്. പാലിേയറ്റീവ്
സൗകരയ്ങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകു
ന്നിലല്. േകരള സമൂഹത്തിൽ
വേയാജനങ്ങളുെട എണ്ണം വർ
ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗ
വും ്രസ്തീകളുമാണ്. വേയാജന
ങ്ങൾക്കു േവണ്ടി കരട് നിയമം
തയയ്റാക്കി വിപുലമയി ചർച്ച
െചയയ്ണം വേയാജന സൗഹൃ
ദാന്തരീക്ഷം എലല്ാം േവളയിലും

് െക.വി.സുേമഷ് ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

പരിഗണിക്കണംേകരള ശ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് 54-ാ മത്
സംസ്ഥാന സേമ്മളന സവ്ാഗത
സംഘമാണ് ഇെത്താരെമാരു
പഠനം പ്രവർത്തനത്തിന് തയയ്
റായത്. പരിഷത്ത് പാനൂർ
േമഖല കമ്മിറ്റിയാണ് പഠനം
ഏെറ്റടുത്തത്. െമാേകരി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിെല രണ്ടാം
വാർഡിെല 70 വയസ്സിനു മുക
ളിലുള്ളവെരയാണ് പഠനത്തി
ന് തിരെഞ്ഞടുത്തത്. േഡാ.
സരിൻ എസ്, െകഹരിദാസൻ,
ജനസവ്ാസ്ത അഭിയാൻ, പി.എം
പ്രജിത്ത് െഹൽത്ത് ഇൻസ്െപ
ക്ടർ എം.പി ഭട്ടതിരിപ്പാട്,
എം.വിജയകുമാർ, എൻ.െക
ജയപ്രസാദ് തുടങ്ങിയവരാണ്
പരിഷത്തിന് േവണ്ടി പഠന
ത്തിന് േനതൃതവ്ം നൽകിയത്.
ഐ.വി ദാസ് പഠനേകന്ദ്രം
െമാേകരി എന്ന സ്ഥാപനത്തി
െന്റ സഹായവും പരിഷത്തി
ന് പ്രായവു കരുതലും എന്ന
വേയാജനങ്ങളുെട പഠനത്തിന്
ലഭിച്ചു.

മാടായി : ശാസ്ത്രസാഹി
തയ് പരിഷത്ത് 54-ാം വാർഷിക
സേമ്മളനത്തിേനാട് അനു
ബന്ധിച്ച് ദക്ഷിേണന്തയ്ൻ
ബാേലാത്സവം മാടായി േമ
ഖലയിൽ കുളപ്രത്ത് വച്ച്
നടന്നു. ഏപ്രിh 5 മുതh 7
വെരയാണ് ബാേലാത്സവം
സംഘടിപ്പിച്ചത്. കർണ്ണാടക,
തമിഴ്നാട്, ആന്ധാ പ്രേദശ്,
െതലുങ്കാന, േപാണ്ടിേച്ചരി
തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
നിന്നും േകരളത്തിൽ നിന്നുമാ
യി 250 കുട്ടികൾ പെങ്കടുത്തു.

വിവിധ ശാസ്ത്രപ്രവർത്തനങ്ങ
ളും നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങ
ളുമാണ് ബാേലാൽസവത്തിൽ
നടക്കുന്നത്. ബാേലാത്സവം
കണ്ണൂർ ജിലല്ാ കലക്ടർ മിർ
മുഹമ്മദലി ഐ.എ.എസ്
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. കുഞ്ഞി
കൃഷ്ണൻ, െക.പി രാമകൃഷ
ണൻ, ഇ.ആർ.രഞ്ചിത്ത്
ബാബു, വി.ചന്ദ്രബാബു, പി
പ്രസാദ്, എം.ദിവാകരൻ, െക
വിേനാദ്, ഒ.സി േബബി ലത
എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു

സംസ്ഥാന ബാലശാസ്ത്ര
േകാൺഗ്രസ്സ്
അനുബന്ധ ശാസ്ത്രപുസ്തേകാത്സവം

പാലക്കാട് ജില്ല ബാലശാസ്ത്രേകാൺഗ്രസ് സമാപിച്ചു
പട്ടാമ്പി : ശാസ്ത്രസാഹി
തയ് പരിഷത്തിെന്റ ആഭിമു
ഖയ്ത്തിh, ഏപ്രിh 1,2 തിയ
തികളിh
പ ട്ട ാ മ്പ ി
റീജിയണh അഗ്രികhച്ചh
റിസhച്ച് േസ്റ്റഷനിh നടന്ന
പാലക്കാട് ജിലല് ബാലശാ
സ്ത്ര േകാhഗ്രസ് സമാപി
ച്ചു. RARS അേസാസിേയറ്റ്
ഡയറക്ടh േഡാ.എം.സി.നാ
രായണh കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. പട്ടാമ്പി േമഖല പ്ര
സിഡണ്ട് ജയകുമാറിെന്റ
അധയ്ക്ഷതയിh നടന്ന
ഉദ്ഘാടന സേമ്മളനത്തിന്
സംഘാടക സമിതി കhവീ
നh സവ്ാഗതവും ജിലല് വിദയ്ാ
ഭയ്ാസ കhവീനh നന്ദിയും
പറഞ്ഞു. എം.എം.പരേമശവ്ര
h വിശദീകരണം നടത്തി.
കൃഷിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട
ഉപകാരികളും ഉപദ്രവകാരി
കളും ആയ സൂക്ഷ്മ ജീവിക
െളക്കുറിച്ച് േഡാ.രാജി കല്ാ

് ത്രപു േകാ വം യൂണിേവ ി ി
കാലിക്ക ് യൂണിേവ ി ിയിൽ ശാസ
രജി ാർ േഡാ.ടി.എ.അബ്ദുൾ മജീദ് ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു .

ആർ.എ.ആർ.എസ്. അേസാസിേയ ് ഡയറക്ടർ േഡാ.എം.സി.
നാരായണൻ കു ി ജി ബാലശാ േകാൺഗ്രസ് ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു .

െസടുത്തു. തുടhന്ന് കുട്ടികh
തയയ്ാറാക്കി വന്ന േപ്രാജക്ടുക
h അവതരിപ്പിച്ചു. ൈഹേദ്രാസ്
മാഷുെട േനതൃതവ്ത്തിh വാ
നനിരീക്ഷണം നടന്നു.
രണ്ടാം ദിവസം കാലത്ത്
6.30ന് പൂhണിമയുെട േനതൃ
തവ്ത്തിh പക്ഷി നിരീക്ഷണം
നടന്നു. കാലാവസ്ഥ നിരീ
ക്ഷണ േകന്ദ്രം സന്ദhശിച്ചു.


ക ാ ല ാ വ സ്ഥ െ യ ക്കുറ ി ച്ച്
േഡാ.സുനിh കല്ാെസടുത്തു.
6 വീതം കുട്ടികെള േകാഴി
േക്കാട് സhവകലാശാലയിh
നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ബാല
ശാസ്ത്ര േകാhഗ്രസ്സിേലക്ക്
െതരഞ്ഞടുത്തു. െപ്രാഫ.
സുമ, അേശാകh, പി.ടി.രാ
മചന്ദ്രh എന്നിവh സമ്മാന
ദാനം നിhവഹിച്ചു.

കാലിക്കറ്റ് യൂണിേവഴ്സി
റ്റി : 2017 ഏപ്രിh 20,21,22
തിയതികളിh നടക്കാനിരി
ക്കുന്ന സംസ്ഥാന ബാല
ശാസ്ത്ര േകാhഗ്രസിെന്റ
അനുബന്ധമായി കാലിക്കറ്റ്
യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിh സംഘ
ടിപ്പിച്ച മൂന്നു ദിവസെത്ത
ശാസ് ത്രപുസ്തേകാത്സവം
ബാലശാസ്ത്ര േകാhഗ്ര
സിെന്റ വിളംബരമായി. ഒരു
ലക്ഷത്തിhപ്പരം രൂപയുെട
പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ചൂടാ
റാെപ്പട്ടി, േസാപ്പ് തുടങ്ങിയ
പരിഷത്ത് ഉല്പന്നങ്ങളും
സ്റ്റാളിh ഒരുക്കിയിരുന്നു. കാ
ലിക്കറ്റ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി രജി
്രസ്ടാh േഡാ.അബ്ദുh മജീദ്
പുസ്തേകാത്സവം ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. മൂന്നുദിവസമായി
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ൈവകുേന്നരങ്ങളിh പു
സ്ത േ ക ാ ത്സ വ േ വ ദ ി യ ി h
നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പര
മ്പരയിh േഡാ.അനിh
േചേലമ്പ്ര (െപാതുവിദയ്ാ
ഭയ്ാസവും േകരള സംസ്കാ
രവും), എം.എം.സചീന്ദ്രh
( സ ാ ക്ഷ ര േ ക ര ള ത്ത ി െ ല
്രസ്തീ), േഡാ.പി.മുഹമ്മദ്
ഷാഫി (ജലസുരക്ഷ ജീവ
hസുരക്ഷ) എന്നിവh വിഷ
യാവതരണം നടത്തി. കാവയ്
സന്ധയ്, സിനിമാപ്രദhശനം
എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പരിഷത്ത് തിരൂരങ്ങാടി
േമഖലാകമ്മിറ്റിയുെട േനതൃ
തവ്ത്തിh രൂപവhക്കരിച്ച
സവ്ാഗതസംഘമാണ് പരിപാ
ടികh സംഘടിപ്പിച്ചത്.

7

സി. രാധാകൃഷണെന്റ പ്രപേഞ്ചാൽപ്പത്തി സിദ്ധാന്തം - െക. പാപ്പൂട്ടി

മ

ലയാളത്തിെല േപരു
േകട്ട എഴുത്തുകാരh
ശ്രീ സി രാധാകൃഷ്ണh പ്രപ
േഞ്ചാhപ്പത്തി സംബന്ധിച്ച്
ഒരു പുതിയ സിദ്ധാന്തം അവ
തരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 'അവയ്ക്ത:
ദി ഫാബ്രിക് ഓഫ് സ്േപസ്'
എന്ന േപരിh അേദ്ദഹവും
മകh െക.ആh.േഗാപാലും
േചhന്ന് 'പ്രിസ്േപസ് ൈടം
ജhണh' എന്ന അേമരിക്ക
h മാസികയിലാണ് അത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് (Prespace
time journal, vol-7, issue-16).
'പ്രിസ്േപസ് ൈടം കവ്ാണ്ടം
ഡ്രീം ഇhക്' എന്ന സ്ഥാപനം
2000-മാണ്ടു മുതh പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചുവരുന്ന ജhണലാണിത്.
ഇവരുെട മെറ്റാരു പ്രസിദ്ധീ
കരണമാണ് 'സയന്റിഫിക്
േഗാഡ് ജhണh'. പ്രപഞ്ച
സൃഷ്ടിയിലും ജീവെന്റ സൃഷ്ടി
യിലും ശാസ്ത്രജ്ഞh ൈദ
വത്തിന് ശരിയായ സ്ഥാനം
നhകാത്തതിh എതിhപ്പുള്ള
ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവരുേടത്. ശ്രീ.
രാധാകൃഷ്ണെന്റ േലഖനത്തി
െലവിെടയും ൈദവം േനരിട്ടു
കടന്നുവരുന്നിലല് എന്ന കാരയ്ം
ശ്രേദ്ധയമാണ്.
ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണനും േഗാപാ
ലും പ്രബന്ധത്തിലുന്നയിക്കു
ന്ന മുഖയ് വിമhശനം ഇന്നെത്ത
പ്രപേഞ്ചാhപ്പത്തി സിദ്ധാന്ത
ങ്ങളിെലലല്ാം പദാhത്ഥത്തിന്
പ്രാമുഖയ്ം നhകുന്നു എന്നതാ
ണ്. സ്േപസിെന പദാhത്ഥങ്ങ
hക്കിടയിെല ശൂനയ്സ്ഥലമായി
മാത്രം കാണുന്നു. തങ്ങളുെട
പുതിയ സിദ്ധാന്തത്തിh പ്രഥ
മസ്ഥാനം 'അവയ്ക്ത' എന്നു
വിളിക്കുന്ന സ്േപസിനാണ്.
അവയ്ക്തയുെട അവസ്ഥാന്ത
രങ്ങളാണ് കണങ്ങളും അവ
േചhന്നുണ്ടാകുന്ന പദാhത്ഥ
വും. അവയ്ക്തയുെട സൂക്ഷ്മ
രൂപങ്ങളിh നിന്ന് ചുരുh
നിവരുന്നതാണ് കണങ്ങh.
അവ സ്േപസിെല സ്പന്ദങ്ങളാ
ണ്. അവയ്ക്തയുെട 'വീരയ്ം'
പ്രപഞ്ചത്തിെലലല്ാ ഇടങ്ങളി
ലും അനുനിമിഷം മാറുേമ്പാ
h കണങ്ങh പിറക്കുകയും

നിലനിhക്കുകയും വിലയി
ക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. കടുപ്പേമ
റിയ വീരയ്ം സുശക്ത ആണവ
ബലമായും ഇടത്തരം വീരയ്ം
ദുhബല ആണവ ബലമായും
നെന്ന കുറഞ്ഞ വീരയ്ം ഗുരുതവ്
ബലമായും പ്രതയ്ക്ഷെപ്പടുന്നു.
അവയ്ക്തയ്ക്ക് മൂന്ന് അവസ്ഥ
കളാണ് സാധയ്മായിട്ടുള്ളത്.
ടഫ്, ഹംബ്h, ഫ്ളാറ്റ് (Toug,
Humble, Flat). ടഫ് ആയിരി

പ്രപ ഞ്ച വ ി ക ാ സ ത്ത ി െ ന്റ
നിരക്ക് കുറയുകയലല്, മറിച്ച്
കൂടുകയാണ് എന്ന് നിരീക്ഷ
ണങ്ങളിലൂെട കെണ്ടത്തിയതി
നാണ്. അതിനുേശഷം ആറു
വhഷം കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയ
പ്രബന്ധത്തിh അതിെന സൂ
ചിപ്പിക്കാേനാ വിശദീകരണം
നhകാേനാ പ്രബന്ധകാരന്മാh
തയയ്ാറായിട്ടിലല് എന്നതു വിചി
ത്രമായി േതാന്നുന്നു.

മ ് പ്രപ സി ാ
െളലല്ാം സ്േപസിെന ശൂനയ്ത
യായാണ് കണക്കാക്കു െത ം പദാർഥ ിനു മാത്രേമ
പ്രാധാനയ്ം കൽ ിക്കു
എ ം ഉ രാധാകൃ െ
വിമർശനവും വ താപരമലല്. ഭൗതികശാസ്ത്ര ിൽ
എേ ാഴും ഊ ി റയു കാരയ്മാണ് ശു ശൂനയ്ത
എെ ാ ിലല്, ഭൗതികശൂനയ്ത (Physical vacuum)
മാത്രേമ ഉ എ ത്.
ക്കുേമ്പാh അവയ്ക്ത വികസി
ക്കുന്ന സവ്ഭാവം കാണിക്കും.
(അതാണ് ഇന്നെത്ത പ്രപഞ്ചാ
വസ്ഥ). ഹംബ്h ആകുേമ്പാh
പ്രപഞ്ചം ചുരുങ്ങും. രണ്ടുമിലല്ാ
ത്ത അവസ്ഥയാണ് ഫ്ളാറ്റ്.
ഇേപ്പാh ടഫ് അവസ്ഥയിലു
ള്ള പ്രപഞ്ചം വിദൂര ഭാവിയിh
ഹംബിh ആകും; വീണ്ടും ടഫ്
ആകും. അവയ്ക്തയ്ക്ക് ചാക്രിക
സവ്ഭാവം ഉെണ്ടന്നhത്ഥം. ടഫ്
ആയിരിക്കുേമ്പാh കണങ്ങ
h മാത്രേമ സവ്ാഭാവികമായി
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയുള്ളൂ; പ്രതി
കരണങ്ങh സൃഷ്ടിക്കെപ്പടിലല്.
(കണങ്ങh തമ്മിh ശക്ത
മായി കൂട്ടിയിടിക്കുേമ്പാh
ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങ
h ഇക്കൂട്ടത്തിh െപടിലല്.)
അതുേപാെല ഹംബ്h അവ
സ്ഥയിh പ്രതികണങ്ങh
മാത്രമായിരിക്കും സവ്ാഭാവിക
മായി ഉhപ്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുക.
അവയ്ക്ത ഇേപ്പാh ടഫ് അവ
സ്ഥയിh ആെണങ്കിലും അത്
ദുhബലമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുക
യാണ്. ഹംബ്h ആകാനുള്ള
ഒരുക്കത്തിലാണത്.
രസകരമായ വസ്തുത,
2011െല െനാേബh സമ്മാനം
അഡം െറയ്സ്സ്, േസാhെപ
രിമുട്ടh, ബ്രയാh ഷ്മിഡ്ത്
എന്നിവhക്കു നhകിയത്

മറ്റ് പ്രപഞ്ചസിദ്ധാന്തങ്ങെള
ലല്ാം സ്േപസിെന ശൂനയ്തയാ
യാണ് കണക്കാക്കുന്നെതന്നും
പദാhഥത്തിനു മാത്രേമ പ്രാധാ
നയ്ം കhപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും
ഉള്ള രാധാകൃഷ്ണെന്റ വിമhശ
നവും വസ്തുതാപരമലല്. ഭൗതി
കശാസ്ത്രത്തിh എേപ്പാഴും
ഊന്നിപ്പറയുന്ന കാരയ്മാണ്
ശുദ്ധശൂനയ്ത എെന്നാന്നിലല്,
ഭൗതികശൂനയ്ത (Physical
vacuum) മാത്രേമ ഉള്ളൂ
എന്നത്. സ്േപസ് ഊhജ
സാന്ദ്രമാണ്. ഗുരുതവ്േക്ഷത്രം,
വിദയ്ുത് കാന്തികേക്ഷത്രം,
സുശക്തബലേക്ഷത്രം, അശ
ക്തബലേക്ഷത്രം, ഹിഗ്ഗ് സ്
േക്ഷത്രം ഇവെയലല്ാം സ്േപ
സിലുണ്ട്. അവയുെട േക്ഷ
ത്രകവ്ാണ്ടങ്ങh സ്േപസിh
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയും വിലയം
പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തുെകാ
ണ്ടിരിക്കും. ഐhൈസ്റ്റh
തെന്റ സാമാനയ് ആേപക്ഷിക
താസിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച്
ഏതാനും മാസങ്ങhക്കുള്ളിh
തെന്ന (1917) വിലയ്ം ഡിസിറ്റh
അതുപേയാഗിച്ചുള്ള നിhധാ
രണത്തിലൂെട വികസിക്കു
ന്ന പ്രപഞ്ചെമന്ന ആശയം
അവതരിപ്പിച്ചു. അത് െവറും
സ്േപസ് മാത്രമുള്ള, പദാhഥ
രഹിത പ്രപഞ്ചമായിരുന്നു.

പിന്നീടാണ് അലക്സാണ്ടh
ഫ്രീദ്മാനും (1922) ലമയ്തയ്റും
(1927) പദാhഥം കൂടി ഉhെപ്പ
ട്ട പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ വികാസം
നിhധരിച്ചത്.
പല കാരണങ്ങളാh ശ്രീ
രാധാകൃഷ്ണനും േഗാപാലനും
അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു
ശാസ്ത്രപ്രബന്ധമലല് എന്നു
പറയാെത വയയ്. ഒന്ന്, അത്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പിയh റിവയ്ു
നടത്തി എഡിറ്റുെചയയ്ുന്ന ഒരു
ശാസ്ത്രജhണലിലലല്; ൈദവ
ശാസ്ത്രജ്ഞh പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കുന്ന െജhണലിലാണ്. രണ്ട്,
ഒറ്റ സമവാകയ്ം േപാലുമിലല്ാ
െത 19 േപജുകളിh നിറെയ
ഊഹാേപാഹങ്ങh നിരത്തു
കയാണ് െചയ്തിരിക്കുന്നത്.
പ്രപഞ്ച (അവയ്ക്തയുെട)
വികാസത്തിെന്റ ഏതു ഘട്ട
ത്തിh എെന്താെക്ക പദാhത്ഥ
രൂപങ്ങളാണ് ഉടെലടുത്തിരി
ക്കുക എേന്നാ അവയുെട
രൂപാന്തരണം
എങ്ങെന
സംഭവിച്ചു എേന്നാ വിശദ
മാക്കാനുള്ള ശ്രമം േപാലും
കാണാനിലല്. 'ടഫ്'െന്റ വയ്തി
യാനം െകാണ്ടാണ് പദാhഥക
ണങ്ങh സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നത്
എന്നു പറയുേമ്പാhത്തെന്ന
വയ്തയ്സ്തതരം കണങ്ങെള
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 'ടഫ്
വയ്തിയാനങ്ങെള' ഗണിതപ
രമായി അവതരിപ്പിേക്കണ്ടത്
ആവശയ്മാണേലല്ാ. മൂന്ന്,
ഏെതാരു ശാസ്ത്രതത്തവ്ത്തി
നും ഉണ്ടാേകണ്ട ഗുണങ്ങളാ
ണേലല്ാ പ്രവചനക്ഷമതയും
അസതയ്വhക്കരണക്ഷമതയും
(falsifiabiltiy). ഉദാഹരണ
ത്തിന്, ബുധെന്റ പരിക്രമണ
അക്ഷത്തിെന്റ പുരസ്സരണം
(precession), സൂരയ്സമീപത്തു
കൂടി കടന്നുവരുന്ന നക്ഷത്രപ്ര
കാശത്തിന് സ്ഥലകാലവക്രത
മൂലമുണ്ടാകുന്ന പഥവയ്തിച
ലനം ഇവ ഐhൈസ്റ്റെന്റ
സാമാനയ് ആേപക്ഷികതാ
സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ പ്രവചന
ങ്ങളിhെപ്പടും. രണ്ടും നിരീക്ഷ
ണങ്ങളിലൂെട സാധൂകരിക്ക
െപ്പടുകയും െചയ്തു. എന്നാh
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ഇത്തരം ഒരു പ്രവചനം ശ്രീ.
രാധാകൃഷ്ണെന്റ സിദ്ധാന്തത്തി
h നിന്നു ലഭയ്മലല്. അവയ്ക്ത
സിദ്ധാന്തം െതേറ്റാ ശരിേയാ
എന്നു െതളിയിക്കാനുതകുന്ന
എെന്തങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണ
ത്തിനു സാധയ്ത കാണുന്നിലല്.
ചുരുക്കത്തിh അവയ്ക്ത സി
ദ്ധാന്തം പ്രേയാജനരഹിതവും
ശാസ്ത്രെത്ത ഒട്ടും മുേന്നാട്ടു
നയിക്കാത്തതുമാണ്. ഇന്തയ്h
പ്രാചീന തത്തവ്ചിന്തകളിെല
ബ്രഹ്മം എന്ന ആശയേത്താടാ
ണ് അവയ്ക്തയ്ക്ക് സാധhമയ്ം.
അവയ്ക്ത എന്ന േപര് താh
സവ്ീകരിച്ചത് ഭഗവദ്ഗീതയിെല
ഒരു േശല്ാകത്തിh നിന്നാെണ
ന്ന് ശ്രീ.രാധാകൃഷ്ണh പറയു
ന്നുണ്ട്. അെതന്തായാലും
നന്നായി. പേക്ഷ, അhപ്പം
ഔ ച ി ത യ്ക്കു റ വു െ ണ്ട ന്നു
മാത്രം. കാരണം ഗീതയിh
അതു വരുന്നത് പ്രപേഞ്ചാ
hപ്പത്തിയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടലല്,
മനുഷയ്ജന്മവുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ടാണ്. നമ്മh ജനിക്കുന്നതും
അവയ്ക്തയിh നിന്ന്, മരിച്ചേശ
ഷവും അവയ്ക്തയിhത്തെന്ന.
അതിനിടയ്ക്ക് ഇവിെട ജീവിക്കു
ന്ന കുറച്ചുകാലം നിഷ്കാമ
കhമം െചയയ്ുക. ഇേപ്പാh
നിെന്റ കhമം ഗുരുക്കെളയും
ബന്ധുക്കെളയുെമലല്ാം അ്രസ്തം
െകാണ്ട് അരിഞ്ഞുവീഴ്ത്തുകയാ
ണ്. അതുെകാണ്ട് പാhഥാ
എഴുേന്നറ്റ് അ്രസ്തം െതാടുക്കൂ
എന്ന് കൃഷ്ണh ഉപേദശിക്കുന്ന
താണ് സന്ദhഭം.
േപര് എവിെട നിെന്നടുത്തു
എന്നത് അത്ര പ്രധാനകാരയ്
മലല്. പേക്ഷ, രാധാകൃഷ്ണെന്റ
പുതിയ പ്രപഞ്ചസിദ്ധാന്ത
െത്ത 'സയhസ്' എന്ന
അhഥത്തിh ശാസ്ത്രെമന്നു
വിളിക്കാh ശാസ്ത്രേലാകം
തയയ്ാറാകുെമന്നു േതാന്നുന്നി
ലല്. പകരം 'ശാസിക്കെപ്പട്ടത്'
എന്ന പഴയ അhഥത്തിh
വിളിക്കുന്നതിh ആhക്കും
വിേരാധമുണ്ടാവിലല്താനും.

വാർഷികസേമ്മളനെത്ത വരേവൽക്കാൻ കണ്ണൂർ ഒരുങ്ങി
ഏപ്രിh 28,29, 30 തീയ
തികളിലായി കണ്ണൂh നഗര
ത്തിെല െസന്റ് ൈമക്കിhസ്
േബായ്സ് സ്കൂളിh െവച്ചാണ്
വാhഷിക സേമ്മളനം നടക്കു
ന്നത്. സംഘടനക്ക് ഏറ്റവും
സവ്ാധീനേശഷിയുള്ള ജിലല്യി
h നടക്കുന്ന ഈ സേമ്മളനം
ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി
മാറ്റാh സവ്ാഗത സംഘവും
ജിലല്യിെല പരിഷത്ത്പ്രവ
hത്തകരും അവസാനവട്ട
ഒരുക്കങ്ങളിലാണ്.
ജിലല്ാ പഞ്ചായത് പ്ര
സിഡണ്ട് െക.വി സുേമഷ്
െചയhമാനും ടി ഗംഗാധരh
മാസ്റ്റh കhവീനറുമായുള്ള
സവ്ാ ഗതസംഘം കഴിഞ്ഞ

നവംബറിhതെന്ന രൂപീകരി
ച്ച് പ്രവhത്തനം ആരംഭിച്ചു.
തുടhന്ന് സംഘടനയുെട
ചരിത്രത്തിh ഇതുവെരയിലല്ാ
ത്ത വിധം അതി വിപുലായ
അനുബന്ധ പരിപാടികളാണ്
ജിലല്യുെട വിവിധ ഭാഗങ്ങളി
ലായി അരേങ്ങറിയത്. മൂന്ന്
വിധത്തിലുള്ള പരിപാടികളാ
ണ് മുഖയ്മായും നടന്നത്. 1.
യൂണിറ്റ് തലത്തിh നടന്ന
ശാസ് ത്ര
കല്ാസ്സുകh 2.
േമഖലാ കമ്മിറ്റിയുെട േനതൃ
തവ്ത്തിh സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട
പ്രാേദശിക െസമിനാറുകh.3.
വിവിധ വിഷയങ്ങh അധികരി
ച്ചുള്ള േകന്ദ്ര െസമിനാറുകh,
സംഗമങ്ങh.


അനുബന്ധ പരിപാടി
കളുെട ഉദ്ഘാടനം 2016
നവംബh 20 ന് ഏച്ചൂരി
h നടന്നു. കണ്ണൂhജിലല്ാ
കാhഷിക ശില്പശാലയായിരു
ന്നു പരിപാടി. ടി. ഗംഗാധരh
മാസ്റ്റh േകരളത്തിെല പുത്തh
കൃഷിസാധയ്തകh എന്ന
വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ട് ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. തനിമ
കുടുംബകൃഷി പ്രവhത്തന
ങ്ങh(െക പുരുേഷാത്തമh),
പച്ചക്കറികൃഷിയിെല ഇടെപ
ടh(വി.ഒ പ്രഭാകരh), തിരി
നനകൃഷി എങ്ങിെന(ബിന്ദു
വിേനാദ്), കിണh റീചാhജിംഗ്
(ടി.വി നാരായണh) എന്നി
വിഷയങ്ങh അവതരിപ്പിച്ചു.

ശാസ്ത്രകല്ാസ്സുകളുെട ജി
ലല്ാതല പരിശീലന പരിപാടി
ഡിസംബh 3 ന് െകാട്ടിയൂരി
h നടന്നു. സണ്ണി േജാസഫ്
എം എh എ ആണ് കയ്ാമ്പ്
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത്. ശാ
സ്ത്രവും ശാസ്ത്രാവേബാ
ധവും(ടി.ജി), ഭാരതത്തിെന്റ
ശ ാ സ് ത്രൈ പ തൃ ക ം ( ട ി .
െക.ഡി), കാലാവസ്ഥാമാറ്റവും
ജലസുരക്ഷയും(ടി.വി നാരായ
ണh), ഊhജസംരക്ഷണം(പ
ട്ടhഭാസ്കരh), ഭക്ഷണത്തിെന്റ
ശാസ്ത്രം (െപ്രാഫ. എh.െക
േഗാവിന്ദh),ശാസ് ത്രീയകൃ
ഷിയും ൈജവകൃഷിയും-(
പദ്മനാഭh), പരിസ്ഥിതിയും
വികസനവും(വി. ചന്ദ്രബാ
ബു), േകരള നേവാത്ഥാനവും
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യുക്തിചിന്തയും (െപ്രാഫ.െക
ബാലh), ൈസല്ഡ് പ്രസേന്റഷ
h എങ്ങിെന (വി.പി തങ്കച്ചh)
എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ്
പരിശീലനം നടന്നത്.
തുടhന്ന് ഡിസംബh 10ന്
െതരുേവാരക്ളാസ്സുകളുെട
േമഖലാതല ഉദ്ഘാടനം വിവി
ധേകന്ദ്രങ്ങളിh നടന്നു. 1500
ഓളം ശാസ്ത്രകല്ാസ്സുകളാണ്
യൂണിറ്റുകളുെട മുhകയയ്ിh
വായനശാല, വീട്ടുമുറ്റം, കു
ടുംബശ്രീ, വിദയ്ാലയങ്ങh,
െതരുേവാരം എന്നിങ്ങെനയു
ള്ള േവദികളിലായി സംഘടിപ്പി
ക്കെപ്പട്ടത്. ഏറ്റവും കൂടുതh
കല്ാസ്സുകh നടന്നത് ഇന്നെത്ത
ജീവh പ്രധാന വിഷയമായ
കുടിെവള്ളം സംബന്ധിച്ചാണ്.

8
ഊhജസംരക്ഷണം, േനാട്ട്
പ്രതിസന്ധി, ശാസ്ത്രവും ശാ
സ്ത്രാവേബാധവും, േകരള
സമൂഹവും യുക്തി ചിന്തയും,
േജയ്ാതിഷവും േജയ്ാതിശാ
സ്ത്രവും തുടങ്ങിയ വിഷയ
ങ്ങളിലും കല്ാസ്സുകh നടന്നു.
േമഖലാക ി ികളുെട മുൻക
യ്യിൽ നട
െസമിനാറുകൾ
ഇപ്രകാരമാണ്.
എടക്കാട് േമഖലയുെട
ആഭിമുഖയ്ത്തിh ഡിസംബh
18 ന് ചക്കരക്കലല്ിh നടന്ന
നാളെത്ത േകരളം ജനപക്ഷ
വികസന െസമിനാh പല്ാനിംഗ്
േബാhഡംഗം േഡാ രവിരാമh,
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. േഡാ എ.
പി കുട്ടികൃഷ്ണh പ്രബന്ധം
അവതരിപ്പിച്ചു. ഡിസംബh
25 ന് കാടാച്ചിറയിh െവച്ച്
ഊhജ ശില്പശാല നടന്നു.
പുനരുപേയാഗ ഊhജസാധയ്
തകെളകുറിച്ച് വിേശഷിച്ച്
സൗേരാhജെത്തപ്പറ്റി തെന്റ
അന്തരാഷ്ടട്ര അനുഭവം മു
hനിhത്തി െപ്രാഫ. വി.െക
ദാേമാദരh ആണ് വിഷയം
അവതിപ്പിച്ചത്. േകരളത്തിh
െനല്കൃഷി സാധയ്മാണ് എന്ന
െസമിനാh െഫബ്രുവരി 16ന്
േപരാവൂh േമഖലാകമ്മിറ്റിയാ
ണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. തളിപ്പറമ്പ്
മുh എം എh എ സിെകപി
പദ്മനാഭh ഉദ്ഘാടനം െച
യ്തെസമിനാറിh പ്രാേദശിക
മായി നടത്തിയ െനhകൃഷി
യുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ചhച്ച നടന്നത്. േകരളത്തി
െല രാ്രഷ്ടീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും
െപാതുസമൂഹവും ഭരണ
കൂടവും ഒന്നിച്ചു നിന്നാh
െനhകൃഷി സാധയ്മാെണന്നും
കhഷകരുെട കൂട്ടായ്മയിലൂെട
വളhന്നുവന്ന സഹകരണ
സ്ഥാപനങ്ങh കhഷകhക്ക്
മുhഗണന െകാടുക്കണെമ
ന്നുമായിരുന്നു െസമിനാറിh
ഉയhന്നു വന്ന നിhേദശം.
ആh രാധാകൃഷ്ണh (അണ്ണh)
േമാഡേററ്റh ആയ െസമിനാറി
h സുഷമവിശവ്നാഥh ആണ്
വിഷയമവതരിപ്പിച്ചത്. കണ്ണൂh
ജിലല്യിെല പ്രധാന ജലേസ
ചന പദ്ധതിയായ് ആരംഭിച്ച
പഴശ്ശി ഇറിേഗഷh േപ്രാജക്ടി
െന്റ ഇന്നെത്ത അവസ്ഥയും
അതിെന ഗുണപരമായി മാറ്റി
തീhക്കുന്നതിനായുള്ള നിhേദ
ശങ്ങh മുhനിhത്തിയുമായിരു
ന്നു െഫബ്രുവരി 25 ന് ഇരിട്ടി
േമഖല സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പ
ശാല. േപരാവൂh എം എhഎ
സണ്ണിേജാസഫ് ഉhഘാടനം
െചയ്ത പരിപാടിയിh CWRDM
സയന്റിസ്റ്റ് സി.എം സുശാന്ത്,
എം വിജയകുമാh എന്നിവh
അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങെള
അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരു
ന്നു ചhച്ച. കണ്ണൂh ജിലല്യുെട
പ്രധാന വയ്വസായ േമഖല
യായ ൈകത്തറി വയ്വസായ
വികസനം സംബന്ധിച്ചായിരു
ന്നു കൂടാളിേമഖല നടത്തിയ
ഏപ്രിh 7 െന്റ െസമിനാh.
മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രh
ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത െസമിനാറി
h കണ്ണൂh ഐഐഎച്ടി ഡയ
റക്ടh െക ചന്ദ്രh, സേന്താഷ്
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െക വി എന്നിവരാണ് പ്രബ
ന്ധങ്ങh അവതരിപ്പിച്ചത്.
ജിലല്യിെല ൈകത്തറിേമഖല
െയ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനും
നവീകരിക്കുന്നതിനും േവണ്ട
മൂhത്തമായ നിhേദ്ദശങ്ങh
അവിെട ഉയhന്നുവന്നു.
എഴുപത് പിന്നിട്ട വൃദ്ധജനങ്ങ
ളുെട മാനസികവും ആേരാഗയ്
പരവുമായ പ്രശ്നങ്ങെള മുh
നിhത്തിയായിരുന്നു ഏപ്രിh
ഒമ്പതിന് പാനൂhേമഖല സം
ഘടിപ്പിച്ച പ്രായവും കരുതലും
എന്ന െസമിനാh. േമഖലയി
െല പരിഷത്ത് പ്രവhത്തകh
ജിലല് ആേരാഗയ് വിഷയസമിതി
യുെട സഹായേത്താെട ഒരു
വാhഡിh നടത്തിയ സhേവ
റിേപ്പാhട്ടിെന്റ അടിസ്ഥാനമാ
ക്കിയാണ് ചhച്ച നടന്നത്.
േഡാ എസ് എം സരിh, െക
ഹരിദാസ്, േഡാ എ െക
ജയശ്രീ, എം പി ഭട്ടതിരിപ്പാട്
എന്നിവരാണ് പഠനറിേപ്പാ
hട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ചhച്ചയിh
പെങ്കടുത്തത്. െചറിയ ഒരു
പ്രേദശത്ത് നടത്തിയ പഠന
െമങ്കിലും േകരളത്തിെല വൃ
ദ്ധജനങ്ങh അനുഭവിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളുെട ഒരുനഖചിത്രം രൂ
പെപ്പടുത്താh ഈ പഠനത്തി
നും െസമിനാറിനും കഴിഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനതലത്തിh സംഘട
നയുെട വിപുലമായ പഠനവും
ശ്രദ്ധയും േവണ്ട വിഷയമാണി
ത്. ഏപ്രിh 22ന് തലേശ്ശരി
േമഖലയുെട േനതൃതവ്ത്തിh
പാലയാട് യൂണിേവഴ്സിറ്റി
കാമ്പസിh െവച്ച് ഉന്നത
വിദയ്ാഭയ്ാസം സംബന്ധിച്ച
െസമിനാh നടക്കും. കണ്ണൂh
സhവവ്കലാശാല മുh െപ്രാ
ൈവസ് ചാhസലh േഡാ
എപി കുട്ടികൃഷ്ണh മുഖയ് വി
ഷയാവതരണം നടത്തും. േഡാ
ബാബു േജക്കബ്, േഡാ എസ്
ഗ്രിഗറി എന്നിവരും വിഷയാവ
തരണം നടത്തും.
മൂന്ന് പ്രധാനെപ്പട്ട വിഷയ
ങ്ങളിh നടന്ന ദവ്ിദിനെസമി
നാറുകh ഏെറശ്രദ്ധിക്കെപ്പ
ട്ടു. നവലിബറലിസത്തിെന്റ
കാhനൂറ്റാണ്ടിെന്റ അനുഭവം
വിലയിരുത്തിെക്കാണ്ടാണ്
മാhച്ച് 22,23 തിയതികളിh
നടന്ന െസമിനാh ഇതിh
ആദയ്േത്തത്. േകളപ്പജിയുെട
േനതൃതവ്ത്തിh നടന്ന ഉപ്പ്
സതയ്ഗ്രഹത്തിലൂെട സവ്ാത
ന്ത്രയ് സമരചരിത്രത്തിh ഇടം
േനടിയ , 1992 h പുത്തhസാ
മ്പത്തികനയങ്ങhെക്കതിെര
പരിഷത്തും സവ്ാശ്രയസമിതി
യും സംഘടിപ്പിച്ച സവ്ാശ്രയ
പദയാത്ര ഉദ്ഘാടനം െചയയ്
െപ്പട്ട പയയ്ന്നൂരിലാണ് ഈ
െസമിനാh സംഘടിപ്പിച്ചത്.
േഡാ െക സമ്പത്ത് എം.പി
യാണ് ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത 22
െന്റ െപാതുപരിപാടിയിh
വിവിധരാ്രഷ്ടീയ േനതാക്കh
പെങ്കടുത്തു. 23ന് നടന്ന
അക്കാദമിക െസഷh മുഖയ്
വിഷയത്തിh ജിലല്ാ പ്രസിഡ
ണ്ട് െക വിേനാദിെന്റ അധയ്
ക്ഷതയിh ആമുഖ ഭാഷണം
നടത്തിയത് െപ്രാഫ ടി.പി
കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ്. തുടhന്ന്


7 േവദികളിലായി 16 വിഷയ
ങ്ങh അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
കൃഷി(േഡാ ജിജു പി അലക്സ്),
െചറുകിട വയ്വസായം (അനി
hവhമ), ആേരാഗയ്ം-(േഡാ
എ.െക ജയശ്രീ, േഡാ െക
ജയകൃഷ്ണh), വിദയ്ാഭയ്ാസം
(േഡാ വി ശിവദാസh, േഡാ
സി രാമകൃഷ്ണh), ബാങ്കിംഗ് േമ
ഖല(േഡാ എം.ജി മലല്ിക, എ
രാഘവh), െപാതു ധനകാരയ്ം
(ടി െക േദവരാജh), ശാസ്ത്ര
സാേങ്കതിക രംഗം(േഡാ എh
െക ശശിധരhപിള്ള), ഐ
ടി (എം അരുh), ജhഡറും
സമൂഹയ്നീതിയും (േഡാ ടി
െക ആനന്ദി), പിന്തള്ളെപ്പട്ട
വരുെട പ്രശ്നങ്ങh (ടി ഗംഗാധ
രh), സാംസ്ക്കാരിക രംഗെത്ത
െചറുത്ത് നില്പ് (െപ്രാഫ. െക
ബാലh), േട്രഡ് യൂണിയh
രംഗെത്ത അനുഭവങ്ങh (എം
കുഞ്ഞികൃഷ്ണh), ദുhബലവി
ഭാഗങ്ങളുെട സമരങ്ങh (െക
െക ബാബുരാജ്), ബഹിഷ്കര
ണവും ബദലുകളും- െപ്രാഫ.
ടി.പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണh എന്നി
വയാണവ. പരിഷത്ത്പ്രസിഡ
ണ്ട് േഡാ െക പി അരവിന്ദh,
സിെകപി പദ്മനാഭh, െപ്രാ
ടി.പി ശ്രീധരh, പി.എം സി
ദ്ധാhത്ഥh, െക വി ജാനകി,
െപ്രാഫ. എhെക േഗാവിന്ദh
എന്നിവരാണ് െസഷനുകhക്ക്
േനതൃതവ്ം നല്കിയത്. 25 വhഷ
ക്കാലെത്ത ആേഗാളവhകര
ണനയങ്ങh ഒേരാ േമഖലയി
ലും എന്ത് മാറ്റങ്ങh വരുത്തി
എന്നതാണ് പ്രധാനമായും
തിരക്കിയത്. ഉദ്പാദനേമഖ
ലെയ വിപണിയുെട ചാഞ്ചാ
ട്ടത്തിന് വിേധയമാക്കിയും
േസവനേമഖലെയ വാണിജയ്
വല്കരിച്ചും ബാങ്കിംഗ് - െപാതു
ധനകാരയ്േമഖലെയ ജനങ്ങ
െള െകാള്ളയടിക്കാനുള്ള
ഉപകരണമാക്കിയും മുേന്നാട്ട്
േപായ നവലിബറh നയങ്ങ
h േകാhപേററ്റുകളുെടയും
സമ്പന്നവിഭാഗങ്ങളുെടയും
ൈകകളിേലക്ക് വരുമാനവും
സമ്പത്തും അറിവും േകന്ദ്രീക
രിക്കാനാണ് ഇടവരുത്തിയത്.
രാജയ്ത്ത് വിവിധ േമഖലക
ളിh വിവിധ രൂപത്തിh നട
ക്കുന്ന െചറുത്തു നില്പുകെള
ഏേകാപിപ്പിക്കണെമന്നും
അതിനായി വികസനത്തിെന്റ
ദിശ എന്തായിരിക്കണെമന്ന
സംവാദങ്ങh രാ്രഷ്ടീയത്തിെന്റ
േകന്ദ്ര സ്ഥാനേത്തക്ക് െകാ
ണ്ടുവരണെമന്നും അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടാണ് െസമിനാh േക്രാഡീ
കരിക്കെപ്പട്ടത്. െസമിനാറിെന്റ
സംഘാടന ചുമതല പയയ്ന്നൂh
േമഖലാ കമ്മിറ്റിക്കായിരുന്നു.
കൂത്തുപറമ്പ് േമഖലയു
െട സംഘാടനചുമതലയിh
നടന്ന ആേഗാള പ്രവാസി
മലയാളി സംഗമം ആണ്
മെറ്റാരു പ്രധാന െസമിനാh.
ഏപ്രിh 2ന് കൂത്തുപറമ്പ്
ബാങ്ക് ഓഡിേറ്റാറിയത്തിh
നടന്ന െസമിനാh മുhസിപ്പh
െചയhമാh ശ്രീ എം സുകുമാര
െന്റ അധയ്ക്ഷതയിh പല്ാനിംഗ്
േബാhഡ് അംഗം േഡാ െക
എh ഹരിലാh പ്രവാസികളും

ജനാധിപതയ്ാവകാശങ്ങളും
എന്ന വിഷയത്തിh പ്രബന്ധം
അവതരിപ്പിച്ച് ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. പ്രവാസികളും േദശീ
യതയുെട പുനhവായനയും
(െപ്രാ െക ഇ എh കുഞ്ഞഹ
മ്മദ്), സംസ്ഥാന ഗവhെമന്റ്
പദ്ധതികh (മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി
രാമചന്ദ്രh), പ്രവാസിയും േകര
ളവികസനവും (േഡാ ഇരുദയ
രാജh), പ്രവാസി പുനരധി
വാസ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങh
(െസയ്താലികുട്ടി, െസക്രട്ടറി
േകരളപ്രവാസി സംഘം),
മറുനാടh മലയാളികh (െക
െക പ്രകാശh മുംൈബ),
ഇതര സംസ്ഥാന െതാഴിലാ
ളികh(േഡാ ഡി നാരായണ)
തുടങ്ങിയ പ്രബന്ധങ്ങളാണ്
അവതരിക്കെപ്പട്ടത്. സി.െക
ഹസ്സhേകായ, റഫീക് റാവു
ത്തh, േഡാ ശശികുമാh, േഡാ
ബിജുലാh, എം താഹ സൗദി
അേറബയ്, േഡാ ഡി െക മച്ചി
ങ്ങh ജhമ്മനി, െക ഭാസ്കരh
െസക്രട്ടറി സീെമh അേസാ
സിേയഷh, േഡാ േസതുമാധ
വh, േഡാ മുബാറക് സാനി,
േഡാ സുഗത പുത്തലത്ത്, േഡാ
ജാഫh െക െക,േഡാ ബിജു
എം വി, ഇ ആh രഞ്ജിത്
കുമാh എന്നിവരും വിഷയങ്ങ
h അവതരിപ്പിച്ചു. േഡാ െക
രാേജഷ്, പി പി ബാബു, സി
പി ഹരീന്ദ്രh എന്നിവരാണ്
ചhച്ചകh നയിച്ചത്. പ്രവാ
സികളുെട കലാ പരിപാടികh
കൂടി അരേങ്ങറിയ സമാപന
സേമ്മളനത്തിh െക എh
ഹരിലാh, േനാhക്ക ഡയര
ക്ടh ഓ വി മുസ്തഫ എന്നിവh
സംസാരിച്ചു. ടി ഗംഗാധരh
സമാപന പ്രഖയ്ാപനം നടത്തി.
േകരള പ്രവാസി ബാങ്ക് രൂപീ
കരിക്കുന്നത് പ്രവാസികh
അയക്കുന്ന പണെത്ത േകര
ളത്തിെന്റ വികസനത്തിനും
തിരിെകെയത്തുന്ന പ്രവാസി
കളുെട പുനരധിവാസത്തിനും
പ്രേയാജനെപ്പടുത്താനാവുെമ
ന്നതാണ് െസമിനാറിെന്റ മുഖയ്
കെണ്ടത്തh.
പശ്ചിമഘട്ടവും േകരളത്തി
െന്റ നിലനില്പും എന്നെസമി
നാh ഏപ്രിh 8 ന് തലേശ്ശരി
േമഖലയുെട സംഘാടന ചുമ
തലയിലാണ് നടന്നത്. െപ്രാ
െക ശ്രീധരh പശ്ചിമഘട്ടവും
േകരളത്തിെന്റ ജലസുരക്ഷയും
എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു
െകാണ്ട് െസമിനാh ഉദ്ഘാട
നം െചയ്തു. ആh രാധാകൃഷ്ണh
ഗാഡ്ഗിh, കസ്തൂരിരംഗh
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റിേപ്പാhട്ടുകh ഇനിെയന്ത്,
മനുഷയ്രും വനയ്ജീവികളും
(സുമാ വിഷ്ണുനാഥ്, സവ്ാമിനാ
ഥh റിസhച്ച് ഫൗേണ്ടഷh),
ഖനനവും പശ്ചിമഘട്ടവും
(േഡാ ബ്രിേജഷ്), പശ്ചിമ
ഘട്ടത്തിെല പക്ഷികh (േഡാ
സി െക വിഷ്ണുദാസ്) എന്ന
വിഷയങ്ങh അവതരിപ്പിച്ചു.
പരിസ്ഥിതി-ജhഡh-ആദിവാ
സി പ്രശ്നങ്ങെള വയനാടിെന്റ
സാഹചരയ്ത്തിh എങ്ങിെന
പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു,
അതിെല നിയമകുരുക്കുകh
എെന്തലല്ാമാെണന്ന അഡവ്
എം േവണുേഗാപാലിെന്റ
അവതരണം ശ്രേദ്ധയമായി.
ശ്രീകണ്ഠാപുരം േമഖല നടത്തി
കുഴhകിണh ഖനനം സംബ
ന്ധിച്ച പഠനത്തിെന്റ പ്രാഥമിക
റിേപ്പാhട്ട് െക വിലാസിനി
അവതരിപ്പിച്ചു. സമാപനസ
േമ്മളനത്തിh പശ്ചിമഘട്ടം
-പരിസ്ഥിതിയും വികസനവും
എന്നവിഷയത്തിh േഡാ െക
രാേജഷ് നടത്തിയ അവതര
ണേത്താട് രാ്രഷ്ടീയ പാhട്ടി
പ്രതിനിധികh പ്രതികരിച്ചു
സംസാരിച്ചു. േകരളത്തിെന്റ
നിലനില്പിനും ൈജവൈവവി
ധയ്ത്തിെന്റ സംരക്ഷണത്തി
നും പശ്ചിമഘട്ടസംരക്ഷണം
എത്രേത്താളം പ്രധാനമാെണ
ന്നതിന് ഉhക്കാഴ്ച നല്കാh
െസമിനാh സഹായകമായി.
െസമിനാറിെന്റ മുേന്നാ
ടിയായി ഏപ്രിh 7 ന് തല
േശ്ശരി പാലയാട് കാമ്പസ്സി
h െവച്ച് പശ്ചിമഘട്ടത്തി
െന്റ ൈജവ ഭൂൈവവിധയ്
െത്തകുറിച്ചുള്ള േഫാേട്ടാ
പ്രദhശനവുമുണ്ടായിരുന്നു.
11 ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളി
h നിന്നു വന്ന 150 പ്രതിനിധി
കളും േകരളത്തിെന്റ വിവിധ
ജിലല്കളിh നിെന്നത്തിയ 100
പ്രതിനിധികളും പെങ്കടുത്ത
യുവസമിതി കയ്ാമ്പ് ജനുവരി
27,28,29 തിയതികളിലാണ്
നടന്നത്. മയയ്ിh േമഖലക്കാ
യിരുന്നു സംഘാടന ചുമതല..
ജയിംസ് മാതയ്ു എം എh എ
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. േഡാ സി
രാമകൃഷ്ണh, ജയ് േസാമനാഥ്,
ടി ഗംഗാധരh എന്നിവh യുവ
സംഗമത്തിെന്റ പ്രാധാനയ്ം വി
ശദീകരിച്ചു. കണ്ണൂh ജിലല്യിെല
100 േകന്ദ്രങ്ങളിhസന്ദhശിച്ച്
ജിലല്യുെട പാരിസ്ഥിതികവും
രാ്രഷ്ടീയവും സാംസ്ക്കാരികവു
മായ സവിേശഷതകh മന
സ്സിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു
രണ്ടാം ദിവസെത്ത പരിപാടി.

9
േമഖലാ കമ്മിറ്റികളുെട േന
തൃതവ്ത്തിലായിരുന്നു ഇത്.
സമാപന പരിപാടിയിയിh
പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന ജനറh
െസക്രട്ടറി പി.മുരളിധരh
മുഖയ്പ്രഭാഷണവും േദശീയ
തയും ഫാസിസവും എന്ന
വിഷയത്തിh സുhത്താh
ബേത്തരി െസന്റ് േമരീസ്
േകാേളജിെല
അേസാ.
െപ്രാഫ ശ്രീജിത്ത് ശിവരാ
മh പ്രഭാഷണവും നടത്തി.
വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിh
നിന്നുള്ള കലാപരിപാടികളും
നടന്നു. പെങ്കടുത്തവhെക്ക
ലല്ാം വളെര ആേവശകരമായി
അനുഭവെപ്പട്ട കയ്ാമ്പിh മറ്റ്
സംസ്ഥാനങ്ങളിെല പ്രതിനി
ധികh േകരളെത്തപ്പറ്റിയും
പരിഷത്തിെനപ്പറ്റിയും നട
ത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങh ഏെറ
അഭിമാനകരമാണ്.
അന്തരാ്രഷ്ട വനിതാ ദിന
സേന്ദശം വിളംബരം െചയ്ത്
മാhച്ച് 7 ന് നടന്ന മാനവ സം
ഗമത്തിന് േനതൃതവ്ം നല്കിയത്
ജിലല്യിെല ജന്ഡh വിഷയ
സമിതിയാണ്. േകരളത്തിെല
വിവിധ രംഗങ്ങളിh ശ്രേദ്ധയ
രായ 25 വനിതകh േചhന്ന്
്രസ്തീ സുരക്ഷ പ്രതിേരാധ
പന്തങ്ങh കത്തിച്ചു. വനിതാ
െതങ്ങ് കയറ്റ െതാഴിലാളി
തങ്കം െകാളുത്തിയ തിരി ചിത്ര
കാരി സുനിത കുഞ്ഞിമംഗലം
തീ പന്തം പകhന്നു. ഗേവഷക
േഡാ.ആനന്ദി, േഡാ സി േനട്ര,
എh. സുകനയ്, െക.എ സവ്പ്ന,
േഡാ എം.പി പരേമശവ്രh,
പി.െക ശ്രീമതി എം.പി, പി.െക
ശയ്ാമള, ഇ പി ലത, അമൃതാ
രാമകൃഷ്ണh, ശാന്ത കാവുമ്പാ
യി, അംബുജം കടമ്പൂര്, േഡാ
പി വസന്തകുമാരി, എം.എം
സചിന്ദ്രh, േഡാ എം.െക
ജയശ്രീ, േഡാ ആരിഫ,
ചിഞ്ചു, ടി.െക. മീരമായ്,
എ.ശാന്തകുമാരി, െക.വി.
ജാനകി, േജാഷില പി.വി,
കലാമണ്ഡലം ലത, അക്ഷര,
അക്ഷിമ, രജിതാ മധു, റംല
പക്ക, ഹരിത നാസh, അഷി
ജാ മേനാജ്, എഴുത്തുക
രി ലിജിഷ എന്നിവh ്രസ്തീ
സുരക്ഷ പ്രതിേരാധ തീ പന്തം
െതളിയുന്നതിന് സാക്ഷയ്ം
വഹിച്ചു. എലല്ാ അന്ധ വിശവ്ാ
സങ്ങളും ഈ തീ പന്തത്തിh
ചാമ്പലവെട്ട എന്ന് േഡാ
എം.പി പരേമശവ്രh മാനവ
സംഘം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു
െകാണ്ട് അഭിപ്രായ െപട്ടു.
പ്രശസ്ത ചിത്രകാരh സേന്താഷ്
ചുണ്ടയുെട േനതയ്തവ്ത്തിh
18 കലാകാരhമാh അണിനി
രന്ന വh ബാനh ചിത്രരചന
നടന്നു. തുടhന്ന് സമതാ റാലി
കണ്ണൂh നഗരെത്ത വലയം
െചയതു. പ്രതിജ്ഞ, പ്രഭാഷണ
ങ്ങh, ഏകപാത്ര നാടകങ്ങh,
നാടh പാട്ടുകh, കഥാപ്രസം
ഗം, ഫിലിം പ്രദhശനം, സംഗീത
ശില്പം, നാടh കലാരൂപങ്ങh
എന്നിവ അരേങ്ങറി.
ഏപ്രിh 5,6,7 തിയതികളി
h കുളപ്പുറം(മാടായി േമഖല)
െവച്ചു നടന്ന ദക്ഷിേണന്തയ്
h ബാേലാത്സവമായിരുന്നു
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മെറ്റാരു പരിപാടി. ജിലല്ാ
കലക്ടh മീhമുഹമ്മദലിയാണ്
പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം െചയ്തത്.
െതലുങ്കാന, കhണാടക എന്നി
വടങ്ങളിെല 25 കുട്ടികളും കാ
സ്േഗാഡ്, േകാഴിേക്കാട് ജി
ലല്കളിെല 8 കട്ടികളും ഉhെപ്പട്ട
220 കുട്ടികളണ് കയ്ാമ്പിh
ഉണ്ടായിരുന്നത്. ശാസ്ത്രം,
ഗണിതം, ഒറിഗാമി, പസിhസ്,
കൗതുക വസ്തു നിhമാണം,
പാട്ട്, കളികh എന്നീ മൂല
കളിലായി കുട്ടികh പ്രവ
hത്തനത്തിh പങ്കാളിയായി.
ഇേതാെടാപ്പം മാടായി പ്പാറ,
വയലപ്ര കടവ്, പശ്ശനികടവ്,
പയയ്ാമ്പലം എന്നിവിടങ്ങളിേല
ക്ക് പഠനയാത്രയും നടന്നു.
മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളിരാമചന്ദ്രh,
ടി വി രാേജഷ് എം എh എ
എന്നിവh പെങ്കടുത്ത് കുട്ടി
കേളാട് സംവദിച്ചു. സവ്ാഗത
സംഘം ഒരുക്കിയ കളിക്കൂട്
ഏെറ ശ്രദ്ധയാകhഷിച്ചു.
സേമ്മളനത്തിനാവശയ്മായ
വിഭവ സമാഹരണവും സവി
േശഷതയുള്ളതായിരുന്നു. 50
ലക്ഷം രൂപയുെട പുസ്തക പ്ര
ചരണമാണ് ലക്ഷയ്ം െവച്ചത്.
േനാട്ട് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച
വിപരീത സാഹചരയ്ത്തിലും
40 ലക്ഷം രൂപയുെട പുസ്തകം
ഏപ്രിh പകുതിയേപ്പാh പ്ര
ചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആയിരം
രൂപ മുതh പുസ്തകകൂപ്പh
എടുത്ത് സവ്ന്ത ം ആവശയ്
ത്തിh അെലല്ങ്കിh സ്കൂളിേനാ
വായന ശാലേക്കാ സംഭാവ
നയായി നല്കി െകാണ്ടാണ്
പരിപാടിേയാട്
ഏവരും
സഹകരിച്ചത്. േപരാവൂരിെല
പരിഷത്ത്പ്രവര്ത്തകh മുഴ
ക്കുന്നിh നടത്തിയ െനhകൃ
ഷിയിലൂെടയാണ് സേമ്മളന
ത്തിനാവശയ്മായ ഒരുക്കിയത്.
മിക്ക േമഖലകളിലും പച്ചക്കറി
കൃഷിയും നടത്തി.
പരിഷത്തിെന്റ എലല്ാ
വിഷയസമിതികളുെടയും
സ ബ് ക മ്മ ി റ്റ ി ക ളു െ ട യു ം
േനതൃതവ്ത്തിh പരിപാടി
നടന്നു. സംഘാടനത്തിന്
േനതൃതവ്ം നല്കിയതാകെട്ട
േമഖലാ കമ്മിറ്റികളുെട മുhക
യയ്ിh പ്രാേദശിക തലത്തിh
രൂപീകരിക്കെപ്പട്ട സംഘാടക
സമിതികളാണ് എന്നതാണ്
ഏെറ ശ്രദ്ധയമായിട്ടുള്ളത്.
സംഘടനയുെട 14 േമഖലാ
കമ്മിറ്റികളും 190 യൂണീറ്റുക
ളും 7000േത്താളം വരുന്ന അം
ഗങ്ങളിh ബഹു ഭൂരിപക്ഷവും
സേമ്മളനത്തിെന്റ ഏെതങ്കിലും
പ്രവhത്തനവുമായി രംഗത്ത്
വന്നു. ജിലല്യിെല മാത്രമലല്
സംസ്ഥാനെത്ത അക്കാദമിക
രംഗത്ത് പ്രവhത്തിക്കുന്നവരി
h വലിെയാരു ഭാഗെത്തയും
ജിലല്യിെല പ്രധാന സാമൂഹയ്
രാ്രഷ്ടീട പ്രവhത്തകെരയും
അനുബന്ധപ്രവhത്തനങ്ങളിh
സഹകരിപ്പിക്കാh കഴിഞ്ഞു.
ഡിസംബh 19ന് കണ്ണൂh
പരിഷത്ത്ഭവനിh നടന്ന
പരിപാടിയിh െവച്ച് സവ്ാഗത
സംഘം ഓഫീസ് ഉhഘാടനം
നിhവഹിച്ചത് കണ്ണൂh എം പി
, പി െക ശ്രീമതിടീച്ചറാണ്.


ഗ്രന്ഥശാലകളിh പരിസ്ഥിതി
പുസ്തക േകാhണh സ്ഥാപിക്കു
ന്നതിെന്റ ഭാഗമായി കണ്ണൂh
ജിലല്യിെല ഗ്രന്ഥശാല പ്രവ
hത്തകസംഗമവും പരിസ്ഥിതി
െസമിനാറും ജനുവരി 29 ന്
കണ്ണൂh ജവഹhൈലബ്രരി
ഹാളിh നടന്നു. ഗ്രന്ഥശാല
സംഘം സംസ്ഥാന െസക്രട്ടരി
േഡാ െക വി കുഞ്ഞികൃഷ്മh
പരിപാടി ഉദ്ഘാടനംെചയ്തു.
കണ്ണൂh ജിലല്യിh െവച്ച്
നടക്കുന്ന നാലാമെത്ത വാ
hഷികമാണിത്. ആദയ്സേമ്മ
ളനം 1976 മാhച്ചിh കണ്ണൂh
െസന്റ് ൈമക്കിhസ് സ്കൂളിh.
അന്ന് സംഘടനക്ക് േമഖലാ
കമ്മറ്റികെളാന്നും നിലവിh
വന്നിരുന്നിലല്. സംഘടനെയ
ജനകീയവത്കരിക്കുന്നതിh
മുഖയ് പങ്ക് വഹിച്ച പ്രകൃതി,
സമൂഹം, ശാസ്ത്രം കല്ാസ്സുക
ളുെട വിജയാേവശത്തിലായി
രുന്നു ആ സേമ്മളനം. ഗ്രാമ
പാhലിെമന്റ്,ശാസ് ത്രകലാ
പരിപാടി ഇവെയാെക്ക സേമ്മ
ളനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടാണ്
അരേങ്ങറിയത്. സംഘടനയു
െട ചരിത്രത്തിh സുപ്രധാന
ചുവട് വയ്പായി മാറിയ രജത
ജൂബിലി സേമ്മളനം കണ്ണൂരിh
െവച്ചായിരുന്നു. (ഈ സേമ്മ
ളനത്തിെന്റയും േവദി െസന്റ്
ൈമക്കിhസ് സ്കൂളായിരുന്നു)
AIPSN രൂപം െകാള്ളുന്നത്
ആസേമ്മളനവുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ട് നടന്ന അഖിേലന്തയ്
ശാസ് ത്ര േകാhഗ്രസ്സിh
െവച്ചായിരുന്നു. യു.ജി.സി
െചയhമാനായി പ്രവhത്തിച്ച
േഡാ യശ്പാh ആയിരുന്നു
അതിെന്റ
ഉദ്ഘാടകh.
ശാസ്ത്ര പ്രദhശനം, ശാസ്ത്ര
സായാഹ്നങ്ങh, ശാസ്ത്ര പാ
hലിെമന്റുകh, ബഹുജന റാലി
ഇവയിലൂെടെയാെക്ക കണ്ണൂ
രിെന അക്ഷരാhത്ഥത്തിh
ശാസ്േത്രാത്സവ നഗരിയാക്കി
മാറ്റാh ആ സേമ്മളനത്തിന്
കഴിഞ്ഞിരുന്നു. െപരളേശ്ശ
രിയിh നടന്ന നാhപതാം
വാhഷികവും ഏെറ ശ്രദ്ധിക്ക
െപ്പട്ടു. അനുബന്ധ പരിപാടിക
ളുെട ൈവപുലയ്ം, സേമ്മളന
പ്രതിനിധികെള പെങ്കടുപ്പിച്ചു
െകാണ്ടുള്ള ഗൃഹസംവാദം
എന്നിവയായിരുന്നു
ഈ
സേമ്മളനത്തിെന്റ സവിേശ
ഷത. സേമ്മളന ഉദ്ഘാടകh
പ്രസിദ്ധ പത്ര പ്രവhത്തകh പി
സായ്നാഥ്. അതിh െവച്ചാണ്
ആേഗാളവത്കരണത്തിെന
തിെര ഉപേഭാഗം ആയുധ
മാക്കുക എന്ന മുദ്രാവാകയ്ം
പരിഷത്ത്ഉയhത്തിയത്. (ഈ
രണ്ടു സേമ്മളനങ്ങലുെടയും
സവ്ാ ഗതസംഘം ജനറh
കhവീനh ആയി പ്രവhത്തി
ച്ചത് ജിലല്യിെല മുതിhന്ന
പ്രവhത്തകനായ എം എം ജി
നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു.)
54 – വാhഷികം സേമ്മളന
ത്തിh പെങ്കടുക്കുന്ന മുഴുവh
പ്രതിനിധികhക്കും ഒരനുഭവമാ
യിമാറും. ആേവശകരമാകും.
ഏവെരയും സവ്ാഗതംെചയയ്ാh
ഒരുങ്ങിയിരിക്കയാണ് ജിലല്യി
െല പരിഷത്ത് പ്രവhത്തകh.

"ജലസുരക്ഷ" പ്രാേയാഗിക
പരീശീലനം
തുരുത്തിക്കര : കിണർ
റീചാർജിംഗിെന്റ പ്രാേയാഗിക
പരിശീലനവും ജലസുരക്ഷാ
കല്ാസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു. േകരള
ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
തുരുത്തിക്കര യൂണിറ്റിെന്റ
േനതൃതവ്ത്ത ിൽ തുരുത്തി
ക്കര സൗത്ത് െവസ്റ്റ് െറസി
ഡൻസ് അേസാസിേയഷൻ,
തുരുത്തിക്കര െറസിഡൻസ്
അേസാസിേയഷൻ, പൂേന്താട്ടം
െറസിഡൻസ് അേസാസിേയ
ഷൻ, താരാ െറസിഡൻസ്
അേസാസിേയഷൻ എന്നിവരു
െട സഹകരണേത്താടയാണ്
പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്ര
േദശെത്ത ഭൂഗർഭ നിരപ്പ് വലിയ
േതാതിൽ താഴ്ന്നു െകാണ്ടി
രിക്കുകയും കിണറുകളിെല
െവള്ളത്തിൽ രാസമലിനീകര
ണവും സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്നു. ഈ സാഹചരയ്ത്തിൽ
ലഭയ്മാകുന്ന മഴെവള്ളെത്ത
കിണറുകളിേലക്ക് ശുദ്ധീക
രിച്ചു ഇറക്കി വിട്ടുെകാണ്ട്
മാത്രേമ ജലേശഷിയും ഗുണ
നിലവാരവും വർധിപ്പിക്കാൻ
സാധിക്കൂ. അതിനായി വിവിധ
സംഘടനകളുെട േനതൃതവ്
ത്തിൽ വിവിധ പ്രവർത്തന
പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

െടക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന
പരിപാടികൾ മുളംതുരുത്തി
േബല്ാക്ക് ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്
ഷാജി മാധവൻ ഉദ്ഘാടനം
െചയിതു. മുളംതുരുത്തി
േബല്ാക്ക് വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ്
കമ്മിറ്റി െചയർേപഴ്സൺ സുധാ
രാേജന്ദ്രൻ അധയ്ക്ഷത വഹിച്ച
േയാഗത്തിൽ ശാസ്ത്രഗതി
മാേനജിങ് എഡിറ്റർ പി.എ.
തങ്കച്ചൻ ആമുഖ അവതരണം
നടത്തുകയും ഐ.ആർ.ടി .സി
ഫാക്കൽട്ടി അജയൻ കിണർ
റീചാർജിംഗെന്റ പ്രാേയാഗിക
പരിശീലനവും കല്ാസ്സും നൽ
കുകയും െചയ്തു. തുരുത്തിക്കര
സൗത്ത് െവസ്റ്റ് െറസിഡൻസ്
അേസാസിേയഷൻ-ബിജു
േജായ് തുരുത്തിക്കര െറസി
ഡൻസ് അേസാസിേയഷൻ
െസക്രട്ടറി െക.െക.കൃഷ്ണൻ
കുട്ടി, പൂേന്താട്ടം െറസിഡൻസ്
അേസാസിേയഷൻ ജയകുമാർ
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. താരാ
െറസിഡൻസ് അേസാസിേയ
ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗം സജി
േജാൺ സവ്ാഗതവും, േകരള
ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
തുരുത്തിക്കര യൂണിറ്റ് പ്രസി
ഡണ്ട് െക.എം.പ്രകാശൻ
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

ജന്റർ ശില്പശാല
നന്മണ്ട : ്രസ്തീകhക്കും കു
ട്ടികhക്കും എതിെര നടക്കുന്ന
മിക്ക പീഢനേക്കസ്സുകളിലും
േപാലീസ് നടപടികh േവഗം
ഉണ്ടാകുന്നുെവങ്കിലും നിയമ
ത്തിെന്റ പഴുതുകh ഉപേയാഗ
െപ്പടുത്തി പ്രതികh രക്ഷെപ്പ
ടുന്നത് നിതയ്സംഭവമാകുന്നു.
ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിh പ്ര
തികh രക്ഷെപ്പടുന്നിെലല്ന്ന്
ഉറപ്പാക്കത്തക്ക രീതിയിh
നിലവിലുള്ള നിയമത്തിh
െപാളിെച്ചഴുത്ത് നടത്തി
ആവശയ്മായ വകുപ്പുകh
ഉhെപ്പടുത്തണെമന്ന് േകരള
ശാസ്ത്രസാഹിതയ്പരിഷത്ത്,
കുടുംബശ്രീ, സി.ഡി.എസ്,
സാക്ഷരതാ മിഷh എന്നിവ
യുെട സംയുക്താഭിമുഖയ്ത്തി
h മാhച്ച് 8വനിതാദിനത്തി
h നടന്ന ജന്റh ശില്പശാല

േകന്ദ്ര-േകരള സhക്കാരുക
േളാടാവശയ്െപ്പട്ടു. സി.ഡി.
എസ് െചയh േപഴ്സh പ്രീതാ
കുമാരിയുെട അധയ്ക്ഷതയിh
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ൈവസ് പ്ര
സിഡണ്ട് അജിത ആറാേങ്കാട്ട്
ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
പ്രവhത്തകരായ സുജാത
വി.െക, സുജിഷ.വി.എസ്
എന്നിവh വിഷയാവതരണവും
ടി.പി.സുകുമാരh േക്രാഡീക
രണവും നടത്തി. ഗ്രാമപ്പഞ്ചാ
യത്ത് െമമ്പhമാരായ ഹാജിറ
െതാണ്ടിയിh, പുഷ്പ തേറാh
എന്നിവh ആശംസകളhപ്പിച്ചു.
ഉഷ.സി (േപ്രരക്) സവ്ാഗത
വും, െക.േമാഹനh (േനാഡh
േപ്രരക്)നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

‘കിനാകം' യുവസമിതി
ജില്ലാ കയ്ാമ്പ്
സവ്ാഗതസംഘം ഓഫീസ്
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു
പടനിലം: ഏപ്രിh 21,22,23
തിയതികളിh പടനിലം ഗവ:
ഹയh െസക്കന്ററി സ്കൂളിh
െവച്ച് ശാസ് ത്രസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് യുവസമിതി ജിലല്ാ
കയ്ാമ്പ് ‘കിനാകം’ നടക്കുന്നു.
കയ്ാംപിെന്റ മുെന്നാരുക്കങ്ങളു
െട ഭാഗമായി സവ്ാഗതസംഘം
ഓഫീസ് തുറന്ന് പ്രവhത്ത
നമാരംഭിച്ചു. ഓഫീസിെന്റ
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ഉദ്ഘാടനം ഏപ്രിh 11ന്
ൈവകിട്ട് 5 മണിക്ക് സാമൂഹയ്
പ്രവhത്തകനും പരിഷത്ത് പ്രവ
hത്തകനുമായ ശ്രീ എം ബാല
കൃഷ്ണh നിhവവ്ഹിച്ചു. പടനിലം
േക്ഷത്രത്തിന് എതിhവശമുള്ള
പഴയ േപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് െകട്ടി
ടത്തിലാണ് സവ്ാഗതസംഘം
ഓഫീസ് പ്രവhത്തിക്കുന്നത്.
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േലാകാേരയ്ാഗയ്ദിനത്തിൽ
പരിഷത്ത് കല്ാസുകൾ
തിരുവനന്തപുരം : ഏപ്രിh
7 േലാകാേരാഗയ്ദിനത്തിh
ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷ
ത്ത് േനതൃതവ്ത്തിh േമഖ
ലയിെല ഏഴ് േകന്ദ്രങ്ങളിh
േബാധവത്കരണകല്ാസുകh
നടത്തി. വിഷാദേരാഗം മറി
കടക്കാം എന്നതായിരുന്നു
ഈ വിഷയം. ആനയറയിh
നഗരസഭാ ആേരാഗയ്സ്റ്റാന്റി
ങ് കമ്മിറ്റി െചയhമാh ശ്രീ
കുമാh ഉദ്ഘാടനം നടത്തി.
േഡാ. എസ്. കിരhകുമാh
കല്ാെസടുത്തു. േമഖലാ
ആേരാഗയ്സമിതി കhവീനh
ജി. കൃഷ്ണhകുട്ടി സവ്ാഗതവും
ആനയറ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡ
ണ്ട് പി. മുരളീധരh അധയ്
ക്ഷതയും വഹിച്ചു. പൗഡി
േക്കാണത്ത് േഡാ. ടിങ്കുവും

കരിയത്ത് േഡാ. വിപിനും
കല്ാസ്സുകെളടുത്തു. േപരൂhക്ക
ടയിh േഡാ. ൈബജുവും
തുറുവിക്കലിh േഡാ. വാണി
േമേനാനും, െനടുങ്കാട് േഡാ.
എബിനും വിഷാദേരാഗെത്ത
ക്കുറിച്ച് േബാധവത്കരണം
നടത്തി. അട്ടക്കുളങ്ങളങ്ങര
െസhട്രh ൈഹസ് കൂളിh
ആേരാഗയ്വും ശുചിതവ്വും
എന്ന വിഷയത്തിh ജി.
കൃഷ്ണhകുട്ടി കല്ാെസ്സടുത്തു.
വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങളിh തുറു
വിക്കhഭാസ്കരh, സജിത്ത്
തുറുവിക്കh, പി. ബാബു,
എh. സുഖ്േദവ്, ജയചന്ദ്രh
േപരൂhക്കട, െക. ശ്രീകുമാh,
വി. രാജh, ബിജു ജി.ആh.
നാഥ് എന്നിവh സംസാരിച്ചു.

പുതു അറിവ്
െപ്രാഫ.െക.ആh.ജനാhദനh

ദീർഘായുസ്സിന് എരിവുള്ള മുളക്
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േചളന്നൂർ േമഖലാസേമ്മളനം
നന്മണ്ട : ശാസ് ത്രസാ
ഹിതയ്പരിഷത്ത് േചളന്നൂh
േമഖലാ സേമ്മളനം മാhച്ച്
18 ന് നന്മണ്ട എ.യു.
പി.സ്കൂളിh സവ്ാഗതസം
ഘം െചയhമാh (നന്മണ്ട
ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് വികസന
സ്റ്റാhഡിംങ് കമ്മിറ്റി അധയ്
ക്ഷh) പാറപ്പുറത്ത് മേനാഹ
രെന്റ അധയ്ക്ഷതയിh േചള
ന്നൂh േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി ഒ.പി.
േശാഭന ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
േചളന്നൂh േബല്ാക്ക് വികസന
സ്റ്റാhഡിംങ് കമ്മിറ്റി അധയ്
ക്ഷh എം.ഗംഗാധരh മാസ്റ്റh
ആശംസകളhപ്പിച്ചു. പരിഷ
ത്ത് േകന്ദ്ര നിhവവ്ാഹകസമി
തി അംഗം സി.പി.സുേരഷ്
ബാബു "ആേരാഗയ്രംഗെത്ത
പ്രശ്നങ്ങളും സാധയ്തകളും "
എന്ന വിഷയത്തിലും േകാഴി
േക്കാട് ജിലല്ാ ൈവസ് പ്രസി
ഡണ്ട് ഇളവനി അേശാകh
"ജലസുരക്ഷ കാലാവസ്ഥാ
വയ്തിയാനത്തിെന്റ പാശ്ചാ

ത്തലത്തിh"എന്ന വിഷയത്തി
ലും കല്ാസ്സുകെളടുത്തു.
േമഖലാ
പ്രസിഡണ്ട്
െക.െക.വിജയെന്റ അധയ്
ക്ഷതയിh നടന്ന പ്രതിനിധി
സേമ്മളനത്തിh േമഖലാ
െസക്രട്ടറി സി.വിജയh റി
േപ്പാhട്ടും, ട്രഷറh വി.പി.േലാ
ഹിതാക്ഷh വരവ് െചലവ്
കണക്കും സംസ്ഥാന ൈവസ്
പ്രസിഡണ്ട് എh ശാന്തകു
മാരി സംഘടനാ േരഖയും

അവതരിപ്പിച്ചു. ജിലല്ാ ട്രഷറh
െക.എം ചന്ദ്രh, ജിലല്ാകമ്മിറ്റി
യംഗം പി.ശശിധരh എന്നിവh
സംസാരിച്ചു. േജാ.െസക്രട്ടറി
െക.േമാഹനh നന്ദി പറഞ്ഞു
ഭാരവാഹികh:പി.ബിജു (പ്ര
സിഡണ്ട്പി) എം.കലയ്ാണിക്കു
ട്ടി(ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്), സി.
വിജയh(െസക്രട്ടറി), വി.പി.
വാസു (േജാ.െസക്രട്ടറി),ഏ.
േഗാപാലകൃഷ്ണh(ട്രഷറh).

്രസ്തീപക്ഷം

വിമൻേപായിന്റ് : ഒരു ബദൽ സ്ത്രീമാധയ്മം
ആh.പാhവതി േദവി

ഏഷയ്ാ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിനേമരിക്ക എന്നീ ഭൂഭാഗങ്ങളിെല
ജനങ്ങhക്ക് കറികളിh ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഘടകമെത്ര
മുളക്. 16ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മുളക് ഇന്തയ്h അടുക്കളയിh
ആരവേത്താെട കടന്നുവന്നത്
കപ്പhവഴിെയത്തിയതുെകാണ്ടാവാം ഉണങ്ങിയ ചുവന്ന
മുളകിന് കപ്പh മുളക് എന്ന േപhവന്നത്. മുളകിെന എന്നും
ആദരേവാെടയാണ് ഭാരതീയh കണ്ടിരുന്നത്. ഭഗവാh ശ്രീ
കൃഷ്ണെന ഭക്തകവി പുരന്ദരദാസ് രക്തചുവപ്പുള്ള മുളകാ
യിട്ടാണ് വhണ്ണിച്ചത്. മുളകു േചhക്കുേമ്പാh കറികളുെട
രുചി വhധിക്കുന്നുെവന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ്
എന്നാh അതു മാത്രമലല്ാ മുളകിെന്റ ഗുണം. അതിെന്റ േപാ
ഷകമൂലയ്െത്തപ്പറ്റി അടുത്തകാലത്ത് വളെരയധികം പഠന
ങ്ങh നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിh ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ടത് രണ്ട്
വയ്തയ്സ്ത മനുഷയ്വhഗങ്ങളിh നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ്.
ആദയ്െത്ത പഠനം ൈചനയിh നടന്നു. നലല് എരിവുള്ള ചു
വന്നമുളക് േചhത്തഭക്ഷണം സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവh
മുളകിെന ഒഴിവാക്കുന്നവെരയേപക്ഷിച്ച് ദീhഘകാലം ജീവി
ക്കുന്നുെവന്ന് ആ പഠനം വയ്ക്തമാക്കി. ഒരുവhഷത്തിh
ഏതാണ്ട് അേത തരത്തിലുള്ള ഒരുപഠനം േകാപ്പനം (choppam)
ലിെറ്റhബhഗും (littenberg) േചhന്ന് അേമരിക്കയിh നടത്തു
കയുണ്ടായി ഫലങ്ങh താരതമയ്െപ്പടുത്തിയേപ്പാh കാരയ്മായ
അന്തരങ്ങെളാന്നും കണ്ടിലല്. ചുവന്ന മുളക് ആഹാരത്തിെന്റ
ഭാഗമാക്കിയ സമൂഹങ്ങളിh മരണനിരക്ക് കുറവായിട്ടാണ്
കണ്ടത്.
കാപ്െസയ്സിh (capsaiein) േപാലുള്ള ഔഷധമൂലയ്മുള്ള
ചിലതന്മാത്രകh മുളകിh ഉണ്ട്. േരാഗകാരികളായ ബാക്റ്റീ
രിയകെള െചറുക്കാനുള്ള ശക്തി ഈ തന്മാത്രകhക്കുണ്ട് .
കൂടാെത ഓക്സികരണം വഴി േകാശങ്ങhക്കണ്ടാവുന്ന
േകടുപാടുകെള തടുക്കാനും ഇവക്ക് കഴിയും. അതിനാh
കറികളിh എരിവുകൂടിയാh വിഷമിേക്കണ്ടതിലല്. എരിവ്
തീhത്തും താങ്ങാനാവത്തവh എന്തുെചയയ്ും? ശാസ്ത്രജ്ഞ
h ഒരു പരിഹാരം നിhേദ്ദശിക്കുന്നു എന്നും അല്പം െറഡ്
ൈവh അകത്താക്കുക


ഇന്തയ്ൻ ്രസ്തീ സമൂഹം
അനുഭവിക്കുന്ന വിേവചന
വും ചൂഷണവും മുഖയ്ധാരാ
മാധയ്മങ്ങൾ എത്രമാത്രം നീതി
പൂhവമാണ് ൈകകാരയ്ം െച
യയ്ുന്നെതന്ന വിമർശനാത്മക
വിലയിരുത്തൽ അനിവാരയ്മാ
ണ്. േഫാർത് എേസ്റ്ററ്റ് എന്ന്
െകാട്ടിേഘാഷിക്കെപ്പടുന്ന
പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും ലിം
ഗനീതിക്കു േവണ്ടി എന്താണ്
െചയയ്ുന്നത്? ജനാധിപതയ്ത്തി
െന്റ നാലാം െനടുംതൂണാെണ
ന്നു വിേശഷിപ്പിക്കുേമ്പാൾ
ഓരങ്ങളിേലക്കു മാറ്റി നിർ
ത്തെപ്പട്ടവെര മുഖയ്ധാരയിൽ
എത്തിക്കുക എന്ന കർത്തവയ്ം
അതിൽ ഉൾേച്ചർന്നിട്ടുണ്ടേലല്ാ.
എന്നാൽ ആേഗാളവൽക്കരണ
കാലഘട്ടത്തിൽ മാധയ്മപ്രവർ
ത്തനം മേറ്റെതാരു വയ്വസാ
യവും േപാെല ലാഭത്തിന്
ഊന്നൽ െകാടുക്കുേമ്പാൾ
സവ്ാഭാവികമായും സാമൂഹയ്
പ്രതിബദ്ധത അപ്രതയ്ക്ഷമാ
കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്തയ്യിൽ
്രസ്തീകൾ അനുദിനം പുരുഷാധി
പതയ് പ്രതയ്യശാസ്ത്രത്തിെന്റ
ഇരകൾ ആയിെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. േകരളത്തിെല സാക്ഷര
തയും ഉയർന്ന വിദയ്ാഭയ്ാസ
നിലവാരവും മാധയ്മങ്ങൾക്കു
വളക്കൂറുള്ള മെണ്ണാരുക്കിയി
ട്ടുണ്ട്. പെക്ഷ അധികാരവും
സമ്പത്തും ഉള്ള വിഭാഗത്തിെന്റ
ഉച്ചഭാഷിണികൾ ആയ മാധയ്
മങ്ങൾക്ക് പാർശവ്വത്കൃതർ
"കരളലിയും കദനകഥ"ക്കു
ള്ള വിഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ്.
പീഡനത്തിെന്റ ഇരേയാ സൗ
ന്ദരയ് വസ്തുേവാ മാത്രമാണ്
മലയാളം മാധയ്മങ്ങൾക്കു ്രസ്തീ.

അതിനപ്പുറത്തു പൗര എന്ന
നിലയിൽ ്രസ്തീെയ ചിത്രീകരി
ക്കുവാൻ മാധയ്മങ്ങൾക്കു താ
ത്പരയ്മിലല്. നിലനിൽക്കുന്ന
ചൂഷണ സംവിധാനം ഊട്ടി ഉറ
പ്പിക്കുക എന്നലല്ാെത അതിെന
േ ച ാ ദ യ്ം
െ ച യ് വ ാ നു ള്ള
കറുത്ത് സമൂഹം േനടണെമ
ന്നു മാധയ്മങ്ങൾ കരുതുന്നിലല്.
കാരണം, ആധിപതയ്വയ്വസ്ഥ
യുെട ഭാഗമാണ് മാധയ്മവും.
ഇരിക്കുന്ന െകാമ്പ് മുറിക്കുന്ന
മണ്ടത്തരത്തിനു അവർ മുതിരി
ലല് എന്നത് ഉറപ്പേലല്!
womenpoint.in എന്ന ്രസ്തീ
െവബ്ൈസറ്റിെന കുറിച്ച്
ചിന്തിക്കാൻ ഇടയായ സാഹ
ചരയ്വും മെറ്റാന്നലല്. മലയാളം
മിഷൻ ഡയറക്റ്റർ െപ്രാഫ സുജ
സൂസൻ േജാർജ്, എഴുത്തുകാ
രിയും വിവർത്തകയും ആയ
സുനീത ബാലകൃഷ്ണൻ പിെന്ന
ഈ േലഖികയും ആണ് വിമൻ
േപായിന്റ് എന്ന ആശയത്തിന്
പിന്നിൽ. ്രസ്തീകൾക്ക് ഒത്തു
േചരാൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇടം
ആയി ഇത് മാറുെമന്നാണ്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാമൂഹയ്
മാധയ്മങ്ങളിൽ േപാലും ്രസ്തീ
കൾ അപമാനിക്കെപ്പടുകയും
പീഡിപ്പിക്കെപ്പടുകയും െച
യുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്.
സവ്ത ന്ത്രമായി അഭിപ്രായം
പറയാനും ചർച്ച െചയയ്ാനും
ഒരു സവ്തന്ത്ര ഇടം ഞങ്ങളുെട
സവ്പ്നം ആയിരുന്നു. മാത്രമലല്
ലിംഗനീതിയുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ട വിവരങ്ങളും വസ്തുതകളും
േരഖെപ്പടുത്തുന്നിലല് എന്നതും
ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ്. അതു
െകാണ്ടാണ് 'വിവരേശഖരം'
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ന്ന വിഭാഗം ഇതിൽ ഉൾെപ്പ
ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. േകരള
ത്തിെല ്രസ്തീകെള സംബന്ധിച്ച
എലല്ാ വിവരങ്ങളും വിമhേപാ
യിന്റിൽ ലഭയ്മാക്കണം എന്നും
ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ ജന്റhഡിൈവഡി
െന കുറിച്ച് അറിയാത്തതലല്.
നമ്മുെട നാട്ടിെല ബഹുഭൂരി
പക്ഷം ്രസ്തീകൾക്കും കമ്പയ്ൂ
ട്ടർ അറിവിലല്. വിദയ്ാഭയ്ാസം
ഉള്ളവർക്കു േപാലും സവ്ന്ത
മായി കമ്പയ്ൂട്ടർ പ്രവർത്തി
പ്പിക്കാൻ അറിയിലല്. വീട്ടിൽ
ഉള്ള കമ്പയ്ൂട്ടർ സവ്തന്ത്രമായി
ഉപേയാഗിക്കാൻ അവകാശം
ഇലല്ാത്തവരും കുറവലല്.
അതുെകാണ്ടു ഏതു ്രസ്തീക്ക്
പറയാനുള്ളതും എഴുതിേയാ
േഫാണിലൂെട പറഞ്ഞു തരു
കേയാ െചയ്താൽ വിമൻ
േപായിന്റിൽ ഉൾെപ്പടുത്താൻ
ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ബദൽ
മാധയ്മം ആയി വിമൻേപായിന്റ്
പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ്
ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. േക
രളത്തിെല മുഴുവൻ ്രസ്തീകളും
ഇത് ഏെറ്റടുക്കുകയും സവ്ന്ത
മായി കരുതുകയും െചയയ്ുന്ന
ഒരു കാലം ഏെറ ദൂെര അലല്
എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന
ത്. ഇത്തരത്തിൽ സമഗ്രമായ
ഒരു ്രസ്തീ െവബ്ൈസറ്റ് േകര
ളത്തിൽ ആദയ്മാണ് എന്നതും
ഞങ്ങൾക്ക് ആേവശം തരുന്നു.
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