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േകരള ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം

'ൈവദയ്ശാസ്ത്രമ
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രി' പ്രകാശനം

േരാഗികളുെട ഉത്കണ്ഠകെള െതാട്ടറിയാൻ േഡാക്ടർമാർക്ക് കഴിയണം. - േഡാ.എം.െക.സി.നായർ
തൃശ്ശൂർ : േരാഗികളുെട
ഉത്കണ്ഠകെള െതാടാെത
െതാട്ടറിയാൻ േഡാക്ടർമാർ
ക്ക് കഴിേയണ്ടതുെണ്ടന്ന്
ആ േ ര ാ ഗ യ്സ ർ വ ക ല ാ
ശാല ൈവസ് ചാൻസലർ
േഡാ.എം.െക.സി. നായർ
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. േരാഗികേളാ
ടുള്ള സമീപനം സൗഹാർദപ
രമാകണം. ൈവദയ്ശാസ്ത്ര
വിഷയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രസാ
ഹിതയ് പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ച 12 പുസ്തകങ്ങളുെട
സമാഹാരമായ 'ൈവദയ്ശാ
സ്ത്രമഞ്ജരി' ജൂൈല 8ന്
സാഹിതയ് അക്കാദമി ഹാളിൽ
പ്രകാശനം െചയ്ത് സംസാരി
ക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
േഡാക്ടർമാർക്ക് അറിവുണ്ടാ
യത് െകാണ്ട് മാത്രമായിലല്;
അത് േരാഗികൾക്ക് മനസ്സി
ലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു
െകാടുക്കാൻ കഴിയണം.
അവരുെട െതറ്റായ ശീല
ങ്ങെള മാറ്റാനുതകും വിധമു

ൈവദയ്ശാസ്ത്രമ

ള്ള ആശയവിനിമയേശഷി
സവ്ായത്തമാക്കണം.
ആശുപത്രിയിെല അതയ്ാ
ഹിതവിഭാഗം േപാെല തിര
േക്കറിയതും മാനസിക പിരി
മുറുക്കം ഏെറ ഉണ്ടാക്കുന്ന
തുമായ ഇടങ്ങളിൽ സമചിത്ത
തേയാെടയും േസ്നഹേത്താെട
യും സേന്താഷേത്താെടയും

രി പ്രകാശനം േഡാ.എം.െക.സി നായർ നിർവഹിക്കു

േരാഗികേളാട് ഇടപഴകാൻ
യുവ േഡാക്ടർമാർ ശീലി
ക്കണം. അത് അവരുെട
മാനസികാേരാഗയ്ം െമച്ചെപ്പ
ടുത്താൻ സഹായകമാകും.
മെറ്റാരാൾക്ക് നന്മ െചയയ്ു
േമ്പാൾ സേന്താഷം ലഭിക്കു
ന്ന വയ്ക്തികളായി മാറാൻ
നമുക്ക് കഴിയണം. ആർത്തി

നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിക്കണം.
ഭ ൗ ത ി ക േ ന ട്ട ങ്ങ ള ി ലു ള്ള
ആനന്ദം താൽക്കാലികമാ
ണ്. അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പകർച്ചപ്പനി സംബന്ധിച്ച്
ജ ന ങ്ങ ൾ ക്ക ി ട യ ി ലു ള്ള
അമിതമായ ഭീതി അനാ
വശയ്മാെണന്ന് അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു. തക്കസമയത്ത്

ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ
േതടുകയാണ് േവണ്ടത്.
ശാസ്ത്രമഞ്ജരി യുവേഡാ
ക്ടർമാരായ െബെബേറ്റാ
തിേമാത്തി, എസ്.ശ്രീലക്ഷ്മി
എന്നിവർക്ക് നൽകിയാണ്
പ്രകാശനം െചയ്തത്.
പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണ
സമിതി െചയർമാൻ േഡാ.
കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ
െസക്രട്ടറി ടി.െക, മീരാഭായ്,
കൺവീനർ പി.മുരളീധരൻ,
ആേരാഗയ് സർവകലാ
ശാല അക്കാദമിക് ഡീൻ
േഡാ.വി.വി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,
േഡാ.ടി.എൻ.അനൂപ്കുമാർ
േഡാ.എം.സി.സാവിത്രി,
േഡാ.െക.ജി.വിശവ്നാഥൻ,
േഡാ.പി.പ്രസാദ്, എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു.

സംഘടനാവിദയ്ാഭയ്ാസ കയ്ാ ്
ബാലുേശ്ശരി : കാസhേഗാ
ഡ് മുതh മലപ്പുറം വെരയു
ള്ള ജിലല്കളിലുള്ളവhക്കായി
ജൂൈല 1,2 തീയതികളിh
ബാലുേശ്ശരി KET College of
Teacher Education h നടന്ന
സംസ്ഥാന സംഘടനാവിദയ്ാ
ഭയ്ാസ കയ്ാമ്പ് ബാലുേശ്ശരി
എംഎhഎ പുരുഷh കട
ലുണ്ടി ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
ബാലുേശ്ശരി ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത്ത് പ്രസിഡണ്ടും സവ്ാഗത
സംഘം െചയhേപഴ്സണു
മായ രൂപകല െകാമ്പിലാട്ട്
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. ബാലു
േശ്ശരി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
അംഗം പി എh അേശാകh,
ബാലുേശ്ശരി ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് അംഗം എh പി
നദീഷ് കുമാh എന്നിവh
ആശംസകളhപ്പിച്ചു.
േമഖലാ െസക്രട്ടറി, െസ
ക്രട്ടറിെയ സഹായിക്കുന്ന
ഒരു േമഖലാക്കമ്മിറ്റി അംഗം,
േമഖലാ ചുമതലയുള്ള ജിലല്ാ

കമ്മിറ്റി അംഗം, എന്നിവെര
കൂടാെത ഒരു ജിലല്യിh
നിന്നും 5 യുവസമിതി പ്രവ
hത്തകേരയും ആണ് കയ്ാ
മ്പിേലക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്.
െമാത്തം 118 േപh കയ്ാമ്പിh
പെങ്കടുത്തു.
പരിഷത്ത് പ്രവhത്തന
ൈശലിയുെട പ്രേതയ്കതക
h അനുസ്മരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള
കയ്ാമ്പംഗങ്ങളുെട പരിചയ
െപ്പടh മൂന്നു ഡിവിഷനുകളാ
യി തിരിഞ്ഞു നടത്തി. മാറി
വേരണ്ട സമൂഹത്തിh ഉണ്ടാ
വണെമന്ന് നാം വിഭാവനം
െചയയ്ുന്ന പ്രേതയ്കതകh
വയ്ക്തിഗത അഭിപ്രായങ്ങളി
ലൂെട േക്രാഡീകരിച്ചു. തുട
hന്ന് പരിഷത്തിെന്റ വികസന
കാഴ്ചപ്പാട് കലാസംസ്ക്കാരം
ഉപസമിതി സംസ്ഥാന
കhവീനh റിസവ്ാh അവ
തരിപ്പിച്ചു. വിദയ്ാഭയ്ാസ കാ
ഴ്ചപ്പാട് നിhവാഹക സമിതി
അംഗം അപhണ മhേക്കാസ്,


ആ േ ര ാ ഗ യ്സ മ ീ പ ന ങ്ങ h
േഡാ. സരിh (പരിയാരം െമ
ഡിക്കh േകാേളജ്), പരിസ്ഥി
തി കാഴ്ചപ്പാട് നിhവാഹക
സമിതി അംഗം ഇ അബ്ദുhഹ
മീദ്, ജന്റh സമീപനങ്ങh
നിhവാഹകസമിതി അംഗം
എh ശാന്തകുമാരി, ശാസ്ത്ര
േബാധവും ശാസ്ത്രത്തിെന്റ
രീതിശാസ്ത്രവും സംസ്ഥാന
ആേരാഗയ്സമിതി കhവീനh
േഡാ എസ് മിഥുh എന്നിവh
അവതരിപ്പിച്ചു.
േകരളപഠനം എന്തിന്
എങ്ങെന എന്ന അവതരണം
െപ്രാഫ ടിപി കുഞ്ഞിക്കണ്ണh
നടത്തി. യൂണിറ്റ് േമഖലാ പ്ര
വhത്തനത്തിെന്റ പ്രസക്തി
എന്ത്, പ്രവhത്തനത്തിെന്റ
സംവിധാനം എങ്ങെനയായി
രിക്കണം, ഒരു ജനകീയ ശാ
സ്ത്രപ്രസ്ഥാനം ഏെറ്റടുത്തു
നടേത്തണ്ട പ്രവhത്തനങ്ങh
എെന്തലല്ാം തരത്തിലായിരി
ക്കണം എന്നീ ചhച്ചകh

േക്രാഡീകരിച്ചുെകാണ്ട് നി
hവാഹകസമിതി അംഗം ടി
െക േദവരാജh സംസാരി
ച്ചു. രാവിെല കയ്ാമ്പ് തുട
ങ്ങുന്നതിനുണ്ടായ െചറിയ
താമസവും ചില െസഷനു
കളിh ചhച്ചകh നീണ്ടതും
കാരണം ആദയ്ദിവസെത്ത
കാരയ്ങ്ങh പൂhത്തിയാക്കി
യത് 11 മണിയ്ക്കാണ്.
ഒന്നാം ദിവസെത്ത പ്രവ
hത്തനങ്ങh അവേലാകനം
െചയ്തുെകാണ്ടാണ് രണ്ടാം
ദിവസം കയ്ാമ്പ് ആരംഭിച്ചത്.
പ്രശ്നങ്ങh എങ്ങെന പഠിച്ചു
തുടങ്ങാം എന്ന െസഷനിh
യൂണിറ്റുതലത്തിh തീരു
മാനിച്ച പ്രശ്നങ്ങളുെട പഠ
നരൂപേരഖ തയയ്ാറാക്കുന്ന
െതങ്ങിെനെയന്നു ചhച്ച
െചയ്തു. േമഖലാ പഠനസംഘം
എങ്ങെന പ്രവhത്തിക്കണ
െമന്നതായിരുന്നു അടുത്ത
െസഷെന്റ കാതh. കൂട്ടായ്മ,
േനതൃതവ്ം, ആശയവിനിമയം
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എന്ന െസഷനിh സംഘ
പ്രവhത്തനം ഫലപ്രദമാക്കു
ന്നെതങ്ങെന, സഹപ്രവ
hത്തകh എങ്ങെന സഹാ
യിക്കണം എന്നീ കാരയ്ങ്ങh
ചhച്ച െചയ്തു. കയ്ാമ്പ് ഡയറ
ക്ടറും സംസ്ഥാന സംഘടനാ
വ ി ദ യ്ാ ഭ യ്ാ സ
സമിതി
കhവീനറുമായ എ.പി.
മുരളീധരേനാെടാപ്പം ടി.െക.
േദവരാജh, െപ്രാഫ എh.
െക.േഗാവിന്ദh, സി.ചിഞ്ചു,
െക.അരുhകുമാh തുടങ്ങി
യവh െഫസിലിേറ്ററ്റhമാരായി
പ്രവhത്തിച്ചു. മഴ വിട്ടുമാറാ
ത്ത കാലാവസ്ഥയായിരുെന്ന
ങ്കിലും പ്രതിനിധികെള അത്
അേലാസരെപ്പടുത്താതിരി
ക്കാh സവ്ാഗതസംഘം പ്ര
വhത്തകh ശ്രദ്ധിച്ചു. രണ്ടാം
ദിവസം നാലിെലാന്ന് പ്രതി
നിധികളിh കുറവുണ്ടായി.
രണ്ടുമണിേയാെട കയ്ാമ്പ്
പൂhത്തിയായി.

2
കാടിനു കാവൽ നാം തെന്ന
സമരസ്മരണകളിരമ്പും
മുേണ്ടരിയിൽ വീണ്ടും

നിലമ്പൂh : ഒന്നാം മുേണ്ടരി
മാhച്ചിെന്റ നൂറുനൂറ് സമര
സ്മരണകളുമായി ഒത്തുകൂ
ടിയവh... രണ്ടാം മുേണ്ടരി
മാhച്ചിലൂെട പരിഷത്തിെന്റ
ഭാഗമായവh... രണ്ട് മാhച്ചു
കളിലും പങ്കാളിയാകാh
ഭാഗയ്ം സിദ്ധിക്കാെത പിന്നീട്
സംഘടനയിh വന്നവh...
പാട്ടുപാടി, അറിവുകh
ൈകമാറി, ഓhമകh അയ
വിറക്കി, അനുഭവങ്ങh പങ്കു
െവച്ച്, വിെത്തറിഞ്ഞ്, ഒരു
കൂട്ടായ്മ. എലല്ാ അhത്ഥത്തിലും
തലമുറകളുെട സംഗമം ആയി
രുന്നു ജൂൈല 2 ന് മലപ്പുറം
നിലമ്പൂരിെല മുേണ്ടരിയിെല
സമരസ്മരണ.
മുേണ്ടരിവനവും വനത്തി
ലൂെട ഒഴുകുന്ന പുഴയും
കഴിഞ്ഞ 33 വhഷമായി
േനേഞ്ചാടുേചhത്ത് കാത്തു
സൂക്ഷിച്ച പഴയ തലമുറയിh
നിന്ന്, അവരുെട പ്രതിനിധി
യായ വി.എം.െകാച്ചുണ്ണി
മാസ്റ്ററിh നിന്ന് മുേണ്ടരി
വനത്തിെന്റയും ചാലിയാറി
േന്റയും സംരക്ഷണ ചുമതല
പുത്തh തലമുറ ഏറ്റുവാങ്ങി.
പിെന്ന, പരിഷത്ത് പതാകയും
ദീപശിഖയുേമന്തി പാട്ടുകളും
മുദ്രാഗീതങ്ങളുമായി വനത്തി
േലക്ക് യാത്ര.
1984 ജൂൈല 2നു നടന്ന
ഒന്നാം മുേണ്ടരി മാhച്ചിെന്റ
മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാhഷിക
ത്തിനാണ് മുേണ്ടരിയിh
പരിസ്ഥിതിക്കൂട്ടായ്മ നടത്തി
യത്. ഗവ.ഹയh െസക്കന്ററി
സ്കൂളിh നിലമ്പൂh േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്
സുഗതh മാസ്റ്റh ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. പരിഷത്ത് േമഖലാ
പ്രസിഡണ്ട് അഡവ്.െക.െക.
രാധാകൃഷ്ണh അധയ്ക്ഷനായി.
െകാച്ചുണ്ണി മാഷ്, െക.െക.
ജനാhദ്ദനh എന്നിവh സമര
സ്മരണകളും ഇന്നെത്ത പാരി
സ്ഥിതികചിന്തകളും പങ്കുെവ
ച്ചു. പ്രകൃതിയിെല കാhബh
വhധനെയക്കുറിച്ച് ജിലല്ാ പ്ര
സിഡണ്ട് വി.വി.മണികണ്ഠh,
േവനhക്കാലെത്ത കുടിെവ
ള്ളക്ഷാമെത്തയും മഴക്കാല
കരുതലുകെളയും പറ്റി ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി വി.ആh.പ്രേമാദും
വിഷയാവതരണം നടത്തി.
ബഷീh ചുങ്കത്തറ, െക.അ
രുhകുമാh, പി.സജിh,

െക.രാേജന്ദ്രh, െക.ഷൗക്ക
ത്തലി, എസ്.ബി.ഷാജി,
പി.ഡി.പ്രസാദ് എന്നിവh
സംസാരിച്ചു. സംസാരത്തിനി
ടയിhത്തെന്ന പരിചയെപ്പട
ലും അനുഭവങ്ങh പങ്കിടലും
മുദ്രാഗീതങ്ങളുേടയും കവി
തകളുേടയും ആലാപനവും
ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതീകാത്മ
കമായി തീപ്പന്തവും പരിഷദ്
പതാകയും െകാച്ചുണ്ണി മാസ്റ്റh
ൈകമാറിയത് ബാലേവദി
പ്രവhത്തകh ഏറ്റുവാങ്ങി.
ഉച്ചക്കു േശഷമായിരുന്നു
ആേവശകരമായ വനയാത്ര.
എന്തു വില നhകിയും ഈ
വനെത്ത സംരക്ഷിക്കുെമന്ന
പ്രഖയ്ാപനം. ചാലിയാറിെന്റ
കുളിhമയിh ക്ഷീണമകറ്റh.
ഒടുവിh, വീണ്ടും ഒത്തുേച
രാനായി പിന്മടക്കം.

മുേ രി മാർ ് അല്പം ചരിത്രം
ചാലിയാറിെന്റ വൃഷ്ടി
പ്രേദശമായ നീhപുഴയുെട
ഉത്ഭവേകന്ദ്രത്തിh മുേണ്ടരി,
മുക്കം, മാളകം ഭാഗത്തുള്ള
1680 ഏക്കh നിതയ്ഹരിതവനം
മുറിച്ചുനീക്കാനുള്ള തീരുമാന
ത്തിെനതിെരയായിരുന്നു 1984
ജൂൈല 2ന് ഒന്നാം മുേണ്ടരി
മാhച്ച്. ഭൂപരിഷ്കരണം നടപ്പി
ലാക്കിയേതാെട ഭൂരഹിതരായ
നിലമ്പൂh േകാവിലകെത്ത 112
കുടുംബം ഒന്നിന് 15 ഏക്കh
വീതം കൃഷിഭൂമി അവകാശെപ്പ
ട്ടതാണ് എന്ന വാദമുയhത്തി
യാണ് ഇടതൂhന്നു നിhക്കുന്ന
ഈ വനം വിട്ടുെകാടുക്കാh
തീരുമാനിച്ചത്. േകരളത്തിെന്റ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിh നിെന്ന
ത്തിയ 128 പരിഷത്ത് പ്രവ
hത്തകh മുേണ്ടരി സ്കൂളിh
ഒത്തുകൂടി വനത്തിേലക്ക്
മാhച്ച് നടത്തിയത് സംഘട
നയുെട ചരിത്രത്തിെല ആേവ
േശാജവ്ലമായ ഒരു ഏടാണ്.
നിയമസഭയിലടക്കം അതിെന്റ
അലെയാലികളുണ്ടായി. ഈ
വനം െവട്ടിമാറ്റാh വീണ്ടും
െടണ്ടh വിളിച്ചേപ്പാഴാണ് 2012
ആഗസ്റ്റ് 11ന് രണ്ടാം മുേണ്ടരി
മാhച്ച് നടത്തിയത്. മലപ്പുറം
ജിലല്യിh നിന്നും പുറത്തുനി
ന്നുമായി ആയിരത്തിേലെറ
പരിഷദ് പ്രവhത്തകh അതിh
പങ്കാളികളായി.
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േദശീയ ഹരിത ൈട്രബയ്ൂണലിെന നിർവീരയ്മാക്കാനുള്ള
േകന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയിൽ പ്രതിേഷധിക്കുക
േദശീയ ഹരിത ൈട്രബയ്ൂ
ണലിെന നിhവീരയ്മാക്കാനുള്ള
േകന്ദ്രസhക്കാh നടപടിയിh
േകരള ശാസ് ത്രസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് ശക്തിയായി പ്ര
തിേഷധിക്കുന്നു. 2017-െല
ഫിനാhസ് ആക്ടിെന്റ 184-ാം
വകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള ചട്ടപ്രകാ
രം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂെടയാണ്
േദശീയ ഹരിത ൈട്രബയ്ൂണh
ഉhെപ്പെട 19 ൈട്രബയ്ൂണലു
കെള വരുതിയിലാക്കാh േക
ന്ദ്രസhക്കാh ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇതുമൂലം ഹരിത ൈട്രബയ്ൂ
ണലിെന്റ ഉേദ്ദശലക്ഷയ്ങ്ങh
തെന്ന നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുക
യാണ്. പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം
ൈട്രബയ്ൂണh അംഗങ്ങെള
നിയമിക്കുന്ന െസhച്ച് കം
െസലക്ഷh കമ്മിറ്റിയിh
അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണുണ്ടാ
കുക. ഇതിh നാലുേപരും
േകന്ദ്രസhക്കാh നിേയാഗി
ക്കുന്നതും ഒരാെള ഇന്തയ്h
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിയമിക്കുന്ന
തുമായിരിക്കും. അതായത്
ഇനി മുതh േകന്ദ്രസhക്കാh
തീരുമാനിക്കുന്നവരായിരിക്കും
കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാവുക. അം
ഗങ്ങെള നീക്കം െചയയ്ുന്നതിനും
മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വയ്വസ്ഥ
കh മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
ഏെതങ്കിലും അംഗത്തിെനതി
െര ആേരാപണം ഉണ്ടായാh
േകന്ദ്രസhക്കാh പ്രാഥമിക
അേനവ്ഷണം നടത്തി അത്
സുപ്രീംേകാടതിയുെട പരിഗ
ണനയ്ക്കു വിടുകയായിരുന്നു
ന ി ല വ ി ലുണ്ട ാ യ ി രുന്ന ത്.
േഭദഗതി പ്രകാരം േകന്ദ്രസ
hക്കാh നിേയാഗിക്കുന്ന ഒരു
അേതാറിറ്റി പരിേശാധിച്ച്
നടപടിെയടുക്കും. അതായത്
ൈട്രബയ്ൂണലിെന്റ മുന്നിലുള്ള
േകസുകളിh മിക്കവാറും

പ്രതിസ്ഥാനത്തു വരുന്ന
പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം തെന്ന
ൈട്രബയ്ൂണh അംഗങ്ങെള
നിരീക്ഷിക്കുന്ന വിചിത്രമായ
അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകാh
േപാകുന്നത്. സhക്കാh ഉേദയ്
ാഗസ്ഥhക്ക് േമധാവിതവ്മുള്ള
െതരെഞ്ഞടുപ്പു സമിതിയിലും
േദശീയ ഹരിത ൈട്രബയ്ൂണh
േപാെല രാ്രഷ്ടീയ പ്രാധാനയ്മു
ള്ള വിഷയങ്ങh ൈകകാരയ്ം
െചയയ്ുന്ന സംവിധാനങ്ങളിെല
അംഗങ്ങെള തീരുമാനിക്കു
ന്നതു അതിെന്റ പ്രവhത്തന
െത്ത നിhവീരയ്മാക്കുെമന്ന്
പറേയണ്ടതിലല്േലല്ാ.
ഇതുകൂടാെത ൈട്രബയ്ൂണ
h അംഗങ്ങളുെട േയാഗയ്തയി
ലും നിhണായക മാറ്റങ്ങളാണ്
െകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ഇതനുസരിച്ച് അധയ്ക്ഷസ്ഥാ
നേത്തയ്ക്ക് ഇനി റിട്ടേയhഡ്
സുപ്രീംേകാടതി, ൈഹേക്കാ
ടതി ജഡ്ജിമാh േവണെമന്നി
ലല്. നിയമരംഗത്ത് പ്രവhത്തി
പരിചയമുള്ള മറ്റുള്ളവേരയും
നിയമിക്കാം. വനംപരിസ്ഥിതി
സമിതികളിh അംഗങ്ങളായി
പ്രവ h ത്ത ി ച്ച ി ട്ടു െ ണ്ട ങ്ക ി h
പ്രസ്തുത ഐഎഎസ് ഉേദയ്
ാഗ്സഥhക്കും അഭിഭാഷക
hക്കും ഹരിത ൈട്രബയ്ൂണh
അധയ്ക്ഷനാകാം. ൈട്രബയ്ൂ
ണലിെല ജുഡീഷയ്h അംഗം
റിട്ട. ൈഹേക്കാടതി ജഡ്ജി
യാകണെമന്നതും മാറ്റി. 10
വhഷെത്ത നിയമപരിജ്ഞാ
നമുള്ള ആെരയും ഇനി നി
യമിക്കാം. കാലാവധി അഞ്ചു
വhഷത്തിh നിന്നും മൂന്നു
വhഷമായി കുറയും. ചീഫ്
ജസ്റ്റിസ് നിhേദ്ദശിക്കുന്നയാ
െള അധയ്ക്ഷനാക്കണെമന്ന
തുമാറ്റി അതിനായി വനം

പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം െസ
ക്രട്ടറിെയ ഉhെപ്പടുത്തി ഒരു
സമിതിയുണ്ടാക്കി. ഇതുവെര
ഹരിതൈട്രബയ്ൂണh അധയ്
ക്ഷസ്ഥാനം രാ്രഷ്ടപതിയുെട
കീഴിലായിരുെന്നങ്കിh അത്
വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം
െസക്രട്ടറിയുെട കീഴിേലക്ക്
മാറ്റി. സുപ്രീംേകാടതി ജഡ്ജി
മാhക്കുള്ള ആനുകൂലയ്ത്തിനുപ
കരം ഇനി ഐഎഎസ് ഉേദയ്
ാഗസ്ഥhക്കുള്ള ആനുകൂലയ്േമ
ലഭിക്കൂ. സhക്കാരിെന്റ ഇഷ്ട
ക്കാhക്ക് നിയമനം നhകാh
ഇതുവഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ധനമന്ത്രാലയം പുറത്തിറ
ക്കിയ പുതിയ ചട്ടങ്ങh ഹരിത
ൈട്രബയ്ൂണh ഉhെപ്പെട 19
ൈ ട്രബ യ്ൂണ ലു ക ളു െ ട യു ം
സവ്തന്ത്രസവ്ഭാവം നശിപ്പിക്കു
ന്നതാണ്. കുത്തകകhെക്ക
തിെര പ്രകൃതി വിഭവങ്ങh
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വhകി
ടക്കാരുെട മലിനീകരണത്തി
െനതിെര സാധാരണക്കാെര
പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഏെറ
പ്രേയാജനെപ്പട്ടിരുന്ന ഹരിത
ൈട്രബയ്ൂണലിെന നിhവീരയ്
മാക്കുന്നതിലൂെട രാജയ്െത്ത
പ്രകൃ ത ി വ ി ഭ വ ങ്ങ െ ള യു ം
ജനങ്ങെളയും ചൂഷണം
െചയയ്ാh േകാhപ്പേററ്റുകhക്ക്
അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാ
ണ്. എലല്ാം അധികാരേകന്ദ്ര
ങ്ങളുെടയും സവ്തന്ത്രസവ്ഭാവം
നശിപ്പിച്ച് േകന്ദ്രസhക്കാരിനു
കീഴിലാക്കുന്നത് ഏകാധി
പതയ്ത്തിേലക്കുള്ള ചുവടു
വയ്പ്പായി കണക്കാക്കണം.
എലല്ാ ജനാധിപതയ്വിശവ്ാസി
കളും ഇതിെനതിെര ശക്തമാ
യി പ്രതിേഷധിക്കണെമന്ന്
േകരള ശാസ് ത്രസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് അഭയ്hഥിക്കുന്നു.

ഖനന ഇളവുകൾെക്കതിെര കളേക്ട്രറ്റ് ധർണ
പാലക്കാട് : േകരള സർ
ക്കാറിെന്റ വയ്വസായ വകുപ്പ്
ഇറക്കിയ ഖനനാനുമതി ഇള
വിെനതിെര പാലക്കാട് ജിലല്ാ
കമ്മിറ്റി കളക്ടേററ്റിനു മുന്നിൽ
2 മണി മുതൽ 5 മണി വെര
ധർണ നടത്തി. കളക്ടേററ്റ്
ധhണ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന
െസക്രട്ടറി െക. മേനാഹരൻ
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ജിലല്ാ െസ
ക്രട്ടറി െക.എസ്.നാരായണൻ
കുട്ടി, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ
എൻ.ജി.മുരളീധരൻ, െക.െക.
മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ ജിലല്
യിെല കവ്ാറി സമരങ്ങളുെട
അനുഭവം പങ്കുെവച്ചു. ജിലല്ാ
ട്രഷറർ െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ച േയാഗ
ത്തിൽ പരിസര കൺവീനർ
എസ്.ശിവദാസ് സവ്ാഗതവും
ജിലല്ാ േജായിന്റ് െസക്രട്ടറി
െക.സുനിൽകുമാർ നന്ദിയും
േരഖെപ്പടുത്തി.

പരിസരദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം
ജില്ലയിൽ 300 കല്ാസുകൾ
ജൂh 5 പരിസരദി
നത്തിh തിരുവനന്തപുരം
ജിലല്യിെല 13 േമഖലകളിലാ
യി 300 കല്ാസുകh നടന്നു.
ൈവവിധയ്മാhന്ന പരിപാ
ടികേളാെട വിദയ്ാലയങ്ങh,
യൂണിറ്റ് േകന്ദങ്ങh, വായനാ
ശാലകh എന്നിവിടങ്ങളിലാ
യാണ് കല്ാസുകh നടന്നത്.
േമഖലാറാലിയിh വ്രക്ഷൈത
നടീh, ജലസംരക്ഷണ
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പ്രവhത്തനങ്ങh എന്നിവ
നടന്നു. പാേലാട് മാഞ്ചിയം
പല് ാ േ h റ ഷ െ ന ത ി ര ാ യ
ജനകീയ സമരസമിതിയുമാ
യി േചhന്ന് വിെത്തറിയh
സമരം നടത്തി. 5000ത്തിh
പരം നാടhവിത്തുകh വനം
വകുപ്പിെhറ പല്ാേന്റഷനിh
വിതയ്ക്കുകയുണ്ടായി. സ്കൂh
തലത്തിh പ്രേശ്നാത്തരിയും
സംഘടിപ്പിച്ചു.
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ജനറൽ െസക്ര റിയുെട ക

്

ജി.എസ്.ടി. സംസ്ഥാനത്തിെന്റ സാമ്പത്തിക
സവ്യംഭരണം തകർക്കും: േഡാ. ആർ. േമാഹൻ

അംഗതവ് പ്രവർത്തനം രണ്ടാംഘട്ടം
വിജയിപ്പിക്കുക
ഏത് സംഘടനയുെടയും അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനമാണ് സം
ഘടനയിേലക്ക് അംഗങ്ങെള േചർക്കുന്ന പ്രവർത്തനം. സംഘട
നയുെട മേന്നാട്ടുളള വളർച്ചയുെട മുന്നുപാധികൂടിയാണത്. ഓേരാ
സംഘടനയും സമൂഹത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ദൗതയ്വും പ്രവർത്തന
രീതിയുമാണ് അതിെല അംഗങ്ങൾ ആെരാെക്ക എന്ന് തീരുമാ
നിക്കാൻ അടിസ്ഥാനമാേകണ്ടത്. അതിനനുസൃതമായ അംഗതവ്
േചരുവയല്ലെയങ്കിൽ ലക്ഷയ്േബാധമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഭാവനം
െചയ്യാെമന്നല്ലാെത അത് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേച്ചെറ വർഷങ്ങളായി നമ്മുെട അംഗതവ്
േചരുവയിെല ഈ ൈവവിധയ്ം നഷ്ടമാകുകയാണ്. ആദയ്കാലത്ത്
സംഘടനയിൽ വന്നവെരാഴിച്ച് ശാസ്ത്രരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് അനു
ഭവവും വിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ സംഘടനയിൽ ഇന്ന് േവണ്ടത്രയില്ല.
ശാസ്ത്ര പ്രചാരകരുെടയും സർഗേശഷിയുള്ളവരുെടയും എണ്ണവും
കുറവ് തെന്ന. അതിെന്റ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നത് പലേപ്പാഴും സംഘ
ടനക്ക് പുറത്തുള്ളവെര ക്ഷണിതാക്കളായി നമ്മുെട പ്രവർത്തനത്തിൽ
സഹകരിപ്പിച്ചാണ്. എന്നാൽ ദീർഘകാലം ഈവിധം സഹകരിച്ചവർ
േപാലും സംഘടനയിൽ അംഗമായിട്ടില്ല എന്നത് പലയിടത്തും
കാണാൻകഴിയും. സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ഏതാനും സംഘാടകരും
എന്ന സ്ഥിതിയിേലക്ക് സംഘടന മാറുന്നതിേലക്കാണത് നയിക്കുക.
മാസികാ പ്രവർത്തനം, പുസ്തക പ്രചാരണം, കലാജാഥാസവ്ീകരണം,
പ്രതിേഷധ പരിപാടികൾ... ഇവെയാെക്ക മാത്രേമ അത്തരെമാരു
സംഘടനക്ക് െചയ്യാനാവൂ. അവ വളെര പ്രധാനവുമാണ്. പേക്ഷ നാം
ലക്ഷയ്ം െവക്കുന്നതിെല വളെര െചറിെയാരളേവ അതിലൂെട ലഭിക്കൂ.
അധയ്ാപകർ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുെട ശക്തിയായിരുന്നു. വലിയ ശി
ഷയ്ഗണെത്ത ശാസ്ത്രേബാധമ്മുള്ളവരുെട നിരയിേലക്ക് ഉയർത്താൻ
അവർക്ക് കഴിയും. മെറ്റാന്ന് നമ്മുെട സംഘടനയിൽ സജീവരായ
യുവാക്കൾ വളെര പരിമിതമാെണന്നതാണ്. എൺപതുകളിൽ പരി
ഷത്ത് പ്രവർത്തകരിേലെറയും യുവാക്കളായിരുന്നു. അല്പെമങ്കിലും
ഇക്കാരയ്ത്തിൽ പുേരാഗതിയുണ്ടായത് യുവസമിതി പ്രവർത്തനത്തി
ലൂെടയാണ്. എന്നാൽ അവെര തെന്ന പൂർണമായി സംഘടനയി
േലക്കാകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹക
രിക്കാൻ കഴിയാത്തവെരയും സംഘടനയിേലക്കാകർഷിേക്കേണ്ട?
സംഘടനയിൽ ലിംഗസമതവ്േബാധം േബാധപൂർവ്വം െകാണ്ടുവരാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് നമ്മുേടത്. പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല
അംഗതവ്േചരുവയിലും പ്രവർത്തകനിരയിലും അത് ദൃശയ്മാകണം.
േകരളത്തിൽ െപൺകുട്ടികളും സ്ത്രീജനങ്ങളും വലിയ േതാതിൽ
െപാതു പ്രവർത്തനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടുെമേന്ത
പരിഷത്തിൽ അത് ദൃശയ്മാകുന്നില്ല എന്ന് പലരും േചാദിക്കുന്നു.
നാം കഴിഞ്ഞ വർഷം െകാണ്ടു വന്ന ഭരണഘടനാ േഭദഗതി ഈ
സ്ഥിതി മാറ്റാൻ ലക്ഷയ്മിട്ട പ്രധാന ചുവടുവയ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ
അത് െകാണ്ടു മാത്രമായില്ല. നമ്മുെട സംഘടനയിൽ സജീവരായ
വനിതാ അംഗങ്ങളുെട എണ്ണം വർധിപ്പിക്കണം. അതിന് സന്നദ്ധ
രായവെര സംഘടനയിേലക്ക് നിർബന്ധമായും െകാണ്ടുവരണം.
സമൂഹത്തിെല ഏറ്റവുംഅടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങെളയാണ് നമ്മുെട
പ്രവർത്തനങ്ങളുെട, നിലപാടുകളുെട ഗുണേഭാക്താക്കളായി നാം
മുഖയ്മായും കാണുന്നത്. എന്നാൽ അവരുെട പ്രശ്നങ്ങൾ ആഴത്തിൽ
പഠിക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതി ആ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാതി
നിധയ്ം സംഘടനയിൽ േവണ്ടുേവാളമില്ല എന്നതാണ്. അതിനാൽ
പ്രാന്തവത്കരിക്കെപ്പടുന്ന ജീവിതേമഖലകളിൽ നിന്ന്, വിഭാഗങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് നാം പ്രവർത്തകെര േബാധപൂർവ്വം അംഗങ്ങളാക്കാൻ
ശ്രമിക്കണം.
ഇന്ന് നമ്മുെട അംഗതവ് പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള ചുമതല യൂണി
റ്റുകൾക്കാണ്. എണ്ണെമടുത്താൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പഞ്ചായത്തുകളിലും
നഗരസഭകളിലും പരിഷത്ത് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. എന്നാൽ േകരളത്തിൽ
ഭൂരിഭാഗം പ്രേദശങ്ങളിലും പരിഷത്ത് പ്രവർത്തനം എത്തുന്നു എന്ന്
ഇത്െകാണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നില്ല. പരിഷത്തിെന്റ േറാൾ മനസ്സിലാക്കി
ഭാവനാപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ
െചറിയ ശതമാനേമ വരൂ. ഏെറയും േമഖലാ- ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുെട
സമ്മർദ്ദഫലമായി അതയ്ാവശയ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നീക്കുന്നവയാണ്.
ഇതിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായി നടക്കുന്നത് പുതിയ അംഗങ്ങെള
േചർക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളുെട സൗഹൃദ
വൃത്തത്തിനപ്പുറേത്തക്ക് ഈ അംഗതവ് പ്രവർത്തനം പലേപ്പാഴും
മുേമ്പാട്ട് േപാകാറില്ല. സംഘടനെയ സവ്ാംശീകരിച്ച േമഖലാതലം
മുതലുള്ള പ്രവർത്തകരാകെട്ട മറ്റ് കൃതയ്ാന്തര ബാഹുലയ്ത്താൽ ഈ
പ്രവർത്തനം യൂണിറ്റുകളുെട പ്രവർത്തനമായി മാത്രം കണ്ട് അതിൽ
പങ്കാളികളാകാറുമില്ല.
യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിഷത്തുമായി സഹകരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന,
തങ്ങളുെട കഴിവുകൾ പരിഷത്തിലൂെട സമൂഹത്തിന് പ്രേയാജന
െപ്പടുത്താൻ കഴിയുന്നവർ ഏെറേപ്പർ നമ്മുെട നാട്ടിലുണ്ട്. പുതിയ
അംഗങ്ങെള േചർക്കാനുള്ള സമയം തീരുേമ്പാേഴയ്ക്കും ഒരു യൂണിറ്റിൽ
ചുരുങ്ങിയത് 100 അംഗങ്ങെളെയങ്കിലും േചർക്കാൻ നമുക്ക കഴിയണം
അംഗതവ്ം േചർക്കൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുമേല്ലാ?

ത ി രു വ ന ന്ത പു ര ം :
ജി.എസ്.ടി. രാജയ്ത്ത് നട
പ്പാക്കുന്നതുവഴി േകരളത്തി
ന് ഏകേദശം 17ശതമാനം
സാമ്പത്തിക വളhച്ച ഉണ്ടാ
കുെമങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്
നികുതിവരുമാനത്തിലൂെട
ആസൂത്രണപ്രക്രിയ െചയയ്ു
ന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് തിരി
ച്ചടി ഉണ്ടാകുെമന്ന് പ്രമുഖ
സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും
ഗുലാത്തി ഇhസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് ഓഫ്
ഫിനാhസ് ആhഡ് ടാക്േസ
ഷനിെല സീനിയh സയന്റിസ്റ്റു
മായ േഡാ. ആh. േമാഹh
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. േകരള ശാ
സ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
തിരുവനന്തപുരം േമഖലാപ
ഠനേകന്ദ്രത്തിെന്റ ആഭിമുഖയ്
ത്തിh സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ട "ജി.
എസ്.ടിയും േകരളവും" എന്ന
വിഷയത്തിh സംസാരിക്കു
കയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. േക
രളത്തിെന്റ നികുതിേച്ചാhച്ച



ആരംഭിച്ച നടപടികh ശല്ാഘ
നീയമാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള
നടപടികh േകന്ദ്രസhക്കാരും
ജി.എസ്.ടി. കൗhസിലും
അടിയന്തിരപ്രാധാനയ്േത്താെട
െചയയ്ണെമന്നും അേദ്ദഹം സൂ
ചിപ്പിച്ചു. േമഖലാ പഠനേകന്ദ്രം
കhവീനh അഡവ്. വി.െക.
നന്ദനh അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.
ൈ വ ദ യ്ശ ാ സ് ത്രമ ഞ്ജ ര ി
പുസ്തകങ്ങളുെട പ്രകാശനം
േഡാ.ആh. േമാഹh നിhവ
ഹിച്ചു. േഡാ. ആh.വി.ജി.
േമേനാെന്റ "ശാസ്ത്രസാേങ്ക
തികവിദയ്കളുെട ചരിത്രം"
എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ പ്രീപബല്ി
േക്കഷh തുക ഭവh യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡണ്ട് അഡവ്. െക. രാ
ധാകൃഷ്ണനിhനിന്നും ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി ഷിബു അരുവിപ്പുറം
സവ്ീകരിച്ചു. േമഖലാപ്രസിഡ
ണ്ട് ടി.പി. സുധാകരh സവ്ാ
ഗതവും െസക്രട്ടറി പി. പ്രദീപ്
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഊർജഗ്രാമമാക്കും - യുവസമിതി

എരിവും പുളിയും പരിപാടിയിൽ കു ികൾ േചരു ് ഭക്ഷണം പാകം െചയയ്ു

മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചാ
യത്ത് പത്താം വാർഡിെന
ഊർജഗ്രാമമാക്കി തീർക്കാൻ
യുവസമിതി വാർഷിക
േയാഗം തീരുമാനിച്ചു. തേദ്ദ
ശസവ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ,
സാേങ്കതിക വിദയ്ാഭയ്ാസ
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുെട
സഹകരണേത്താെട വിവിധ
പ്രവർത്തന പരിപാടികൾ സം
ഘടിപ്പിക്കും. ഊർജ്ജ സർേവവ്,
എൽ.ഇ.ഡി.ബൽബ് നിർ
മ്മാണപരിശിലനം, മുഴുവൻ
വീടുകളിലും എൽ.ഇ.ഡി
ബൽബുകൾ, ചൂടാറെപ്പട്ടി,
ബേയാഗയ്ാസ് പല്ാന്റുകൾ,
പരിഷത്ത് അടുപ്പ് എന്നിവയു
െട വിപുലമായ പ്രചാരണം,
േബാധവൽക്കരണ കല്ാസ്സു
കൾ, െസമിനാറുകൾ എന്നിവ
സംഘടിപ്പിക്കും. േകരള ശാ
സ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
േസ്നഹാേനവ്ഷണങ്ങേളാെട,
തുരുത്തിക്കര യൂണിറ്റിെല
മീരാ ഭായ് ടി.െക

25-30ശതമാനത്തിh നിന്ന്
ഒരുപെക്ഷ 10-15 ശതമാനമാ
യി കുറേഞ്ഞക്കാം. എന്നാh
നിലവിലുള്ള േസവനനികുതി
ഇനത്തിh ലഭിക്കുന്ന തുക
ഏതാണ്ട് മൂന്നിെലാന്നായി
കുറയാനും ഇടയുണ്ട്. സം
സ്ഥാനത്തിന് ഏെതങ്കിലും
തരത്തിലുള്ള നികുതിയിളവ്
േവണെമങ്കിh ജി.എസ്.ടി.
കൗhസിലിലിെന്റ അംഗീ
കാരവും േവണെമന്നുണ്ട്.
അതിന് നാലിh മൂന്ന് ഭൂരി
പക്ഷം ഉണ്ടാേവണ്ടുന്ന അവ
സ്ഥയുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹം കൂ
ട്ടിേച്ചhത്തു. ജിഎസ്ടിയുെട
ഗുണഗണങ്ങh വിപുലമായ
കയ്ാമ്പയിനിലൂെട ജനങ്ങെള
േബാധയ്െപ്പടുത്തുവാനും വയ്ാ
പാരസമൂഹം യഥാhഥത്തിh
നിലവിhവന്ന തുകമാത്രേമ
ജനങ്ങളിhനിന്ന് ഈടാക്കു
ന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്താനും സംസ്ഥാനസhക്കാh

.

പുലരി ബാലേവദിയുെടയും
യുവ സമിതിയുെടയും വാർ
ഷികത്തിh യുവസമിതി പ്ര
സിഡണ്ട് നിതിൻ രാജു അദ്ധയ്
ക്ഷത വഹിച്ചു. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ
ൈടംസ് (മിന്റ്) േജർണലിസ്റ്റ്
എം.െക. നിതീഷ് ഉദ്ഘാട
നം െചയ്തു. മുളന്തുരുത്തി
േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻ
ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി െചയർേപഴ്സൺ
സുധാ രാേജന്ദ്രൻ, മുളന്തുരു
ത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്താം
വാർഡ് െമമ്പർ നിജി ബിജു,
ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
േമഖല ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്
പി.എൻ.ശിശുപാലൻ, പരിഷ
ത്ത് േമഖല പരിസര വിഷയ
സമിതി കൺവീനർ പി.െക.
രഞ്ജൻ എന്നിവർ ആശംസ
കൾ േനർന്നു െകാണ്ട് സംസാ
രിച്ചു. അരുൺ െക.ജി ഊർജ്ജ
ഗ്രാമം എന്ത് എങ്ങെന എന്ന
വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. യുവ
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സമിതി െസക്രട്ടറി ബിനില
എം.എസ്. ബാലേവദി െസക്ര
ട്ടറി െക.ബി കൃഷ്ണപ്രിയ എന്നി
വർ വാർഷിക റിേപ്പാർട്ടും
കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു.
വാർഷികത്തിെന്റ ഭാഗമായി
പ്രകൃതിയും മനുഷയ്നും എന്ന
വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ
കവിതാരചനാമത്സരത്തിൽ
അനൂപ് െക.ജി.വിജയിയാ
യി. ജനറൽ കൺവീനർ
ജിതിൻ േഗാപി സവ്ാഗതവും
ബാലേവദി പ്രസിഡണ്ട് ജിജി
എം ഷാജി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ജിബിൻ ടി, ചിന്നു വി.ആർ, യു
വസമിതി െസക്രട്ടറി ബിനില
എ ം . എ സ് , തു രു ത്ത ി ക്ക ര
യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി എം.െക.
മുരുേകശൻ, പ്രസിഡണ്ട്
െക.എം.പ്രകാശൻ എന്നിവർ
പരിപാടികൾക്ക് േനതൃതവ്ം
നൽകി. വാർഷികേയാഗെത്ത
തുടർന്ന് നാടൻ രുചികെള
പരിചയെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
"എരിവും പുളിയും" എന്ന
പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡ
ണ്ട് ജിതിൻ േഗാപി, ൈവസ്
പ്രസിഡണ്ട് നിതിൻ രാജു,
െസക്രട്ടറി ജിബിൻ ടി, േജാ.
െസക്രട്ടറി ലിയ എം രാജു,
ട്രഷറർ ബിനില എം എസ്
എന്നിവെര െതരെഞ്ഞടുത്തു.
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േദശീയ ഹരിത ൈട്രബയ്ൂണലിെന നിർവീരയ്മാക്കാനു
നടപടിയിൽ വയ്ാപകപ്രതിേഷധം
തൃശ്ശൂർ

േക സർക്കാർ

മുളന്തുരുത്തി

തൃശ്ശൂh : േദശിയ ഹരിത
ൈട്രബയ്ൂണലിെന്റ ചിറക
രിഞ്ഞ് , നീർവീരയ്മാക്കി
മൂലയ്ക്കിരുത്താനുള്ള തികച്ചും
ജ ന ാ ധ ി പ ത യ്വ ി രു ദ്ധ മ ാ യ
േകന്ദ്രസർക്കാർ നടപടിയിൽ
പ്രതിേഷധിച്ച് േകരള ശാ
സ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
തൃശ്ശൂh ജിലല് കമ്മിറ്റിയുെട
േനതൃതവ്ത്തിh പ്രകടനവും
വിശദീകരണ െപാതുേയാഗ
വും സംഘടിപ്പിച്ചു. െക.െക.
അനീഷ് കുമാർ, േഡാ:
കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ,
െക.എസ്.സുധീർ, െപ്രാഫ.
എം.ഹരിദാസ്, ടി.വി.വിശവ്ം
ഭരൻ, ഭുവനദാസ്, ബാബു
സാലിം, എം.വി.അറുമുഖൻ,
ശശികുമാർ പള്ളിയിൽ, േദവ
രാജൻ കുറ്റുമുക്ക്, ടി. സതയ്
നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ
പ്രകടനത്തിന് േനതൃതവ്ം
നൽകി. േകാർപേറഷൻ
ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്നാ
രംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചുറ്റി
വടേക്ക ബസ്സ്റ്റാന്റ് പരിസര
ത്ത് സമാപിച്ചു.
ഗംഗയുെടെയാ യമുനയു
െടെയാ ഭാരതപ്പുഴയുെടെയാ
തീരത്ത് ആർക്കും ഇനി
എന്തും െചയയ്ാം! ആരും േചാദി
ക്കാൻ വരിലല്! മാഫിയകൾക്ക്

അനുകൂലവും ജനങ്ങൾക്കും
പ്രകൃതിക്കും എതിരുമാണ്
ഈ സർക്കാർ എന്ന് െതളി
യിക്കെപ്പട്ടതായി േഫാറ്രസ്ടി
േകാേളജ് ഡീൻ േഡാ.െക.
വിദയ്ാസാഗർ െപാതുേയാഗം
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തുെകാണ്ട്
പറഞ്ഞു.
ജനവാസേകന്ദ്രങ്ങളിൽ
നിന്ന് കരിങ്കൽ കവ്ാറികളി
േലക്കുള്ള ദൂരം 100 മീറ്ററിൽ
നിന്ന് 50 മീറ്ററാക്കി കുറയ്ക്കുക
യും ൈലസൻസ് കാലാവധി
നീട്ടി നൽകുകയും െചയ്ത
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ
ടിയും ജനങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥി
തിക്കുെമതിെരയുള്ള െവലല്ു
വിളിയാണ്. തണ്ണീർത്തട
സംരക്ഷണ നിയമത്തിെന്റ
ലംഘനം തുടർക്കഥയാകുന്നു.
വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി സമ്പന്ന
മായ ൈജവൈവവിദ്ധയ്വും
സമുദ്രത്തിെല ആവാസവയ്വ
സ്ഥയും നശിപ്പിക്കും. സാമ്പ
ത്തികമായി സംസ്ഥാനത്തിന്
വൻ ബാദ്ധയ്തയാകും!
പരിഷത്ത് ജിലല്ാ പ്രസിഡ
ണ്ട് എം.എ.മണി അധയ്ക്ഷനാ
യി.അഡവ്.വി.എൻ ഹരിദാസ്,
അഡവ് .െക .പി .രവി പ്രകാശ്
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

േദശീയ ഹരിത ട്രിബയ്ൂണ
ലിെന നിർവീരയ്മാക്കാനുള്ള
േകന്ദ്രസർക്കാർ നീക്കത്തി
െനതിെര േകരള ശാസ്ത്ര
സാഹിതയ് പരിഷത്തിെന്റ
േനതൃതവ്ത്തിൽ േകാഴിേക്കാ
െട്ട പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ
പ്രധിേഷധ കൂട്ടായ്മ സംഘടി
പ്പിച്ചു. പുതിയ ബസ്റ്റാന്റ് പരി
സരത്ത് േചർന്ന പ്രധിേഷധ

കൂട്ടായ്മ െപ്രാ.ടി.പി.കുഞ്ഞി
ക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
മണലിൽ േമാഹനൻ, നദീ
സംരക്ഷണസമിതി െചയർ
മാൻ രാജൻ, പരിസ്ഥിതി
പ്രവർത്തകനായ എം.എ.
േജാൺസൻ, െക.പ്രഭാകരൻ,
അേശാകൻ ഇളവനി എന്നി
വർ സംസാരിച്ചു

മുളന്തുരുത്തി : മുളന്തുരു
ത്തി േമഖല േദശീയ ഹരിത
ൈട്രബയ്ൂണലിെന നിhവീരയ്മാ
ക്കാനുള്ള േകന്ദ്രസhക്കാh നട
പടിയിh പ്രതിേഷധ േയാഗം
സംഘടിപ്പിച്ചു. മുളന്തുരുത്തി
കരവട്ട കുരിശ് നിന്നാരംഭിച്ച

വിഷയസമിതി കൺവീനർ
പി.െക.രഞ്ജൻ, േമഖല െസ
ക്രട്ടറി െക.എൻ.സുേരഷ്,
േജാ.െസക്രട്ടറി െക.ജി.
സുധീഷ്, ൈവസ് പ്രസിഡ
ണ്ട് പി.എൻ ശിശുപാലൻ
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

ഹരിതട്രിബൂണലിെന നിർവീരയ്മാക്കാനുള്ള
േകന്ദ്രനീക്കത്തിൽ ശക്തമായ
പ്രതിേഷധം ഉയരണം: പരിഷത്ത്
വയനാട് : ഹരിത ട്രിബൂ
ണലിെന നിhവീരയ്മാക്കാനു
ള്ള േകന്ദ്ര സhക്കാh തീരൂമാ
നത്തിെനതിെര പരിഷത്ത്
വയനാട് ജിലല്ാ കമ്മിറ്റി കhപ്പ
റ്റയിh പ്രതിേഷധ കൂട്ടായ്മ
സംഘടിപ്പിച്ചു.
രാജയ്ം ഗുരൂതരമായ പാരി
സ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങh േനരിട്ടു
െകാണ്ടിരിക്കൂേമ്പാh ജനങ്ങ
h പ്രതീക്ഷേയാെട കണ്ടിരൂന്ന
ഹരിത ട്രിബൂണലിെന്റ ചിറ
കരിയുന്ന സമീപനമാണ്
േകന്ദ്രസhക്കാരിെന്റ ഭാഗത്തു
നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

സhക്കാരിെന്റ താhപ്പരയ്ം സം
രക്ഷിക്കൂന്നവെര നിയമിക്കാh
പാകത്തിന് ചട്ടങ്ങh േഭദഗതി
െചയയ്െപ്പടുകയാണ്.
2010 h േലാക്സഭ പാസാ
ക്കിയ ട്രിബൂണh ആക്റ്റിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തിh നിലവിh
വന്ന ഹരിതട്രിബൂണലിന്
സവ്തന്ത്രമായും ശക്തമായും
പ്രവhത്തിക്കാനൂള്ള സവ്ാത
ന്ത്രയ്ം ഉണ്ടായിരുന്നു. യമുനാ
തീരം മലിനമാക്കിയ േകസിh
ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിെന െകാണ്ട്
പിഴയടപ്പിച്ചത് ഹരിത ട്രിബൂ
ണh ആയിരുന്നു.

ട്രിബൂണലിെന്റ മുമ്പിലുള്ള
പല േകസുകളിലും പരിസ്ഥി
തി മന്ത്രാലയം തെന്നയാണ്
പ്രതിസ്ഥാനത്തു വരിക. ആ
സാഹചരയ്ത്തിh ട്രിബൂണ
ലിെന വരുതിയിലാക്കാനൂള്ള
ശ്രമം അതയ്ന്തം ആപത്കരമാ
ണ് എന്ന് പ്രതിേഷധക്കൂട്ടായ്മ
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തുെകാണ്ട്
പരിസരസമിതി കhവീനh
പി സി േജാh പറഞ്ഞു.
എം.െക േദവസയ്, െക.ദി
േനശh,പി.അനിhകുമാh
െക.ടി ശ്രീവത്സh എന്നിവh
േനതൃതവ്ം നhകി.

എറണാകുളം

േകാഴിേക്കാട്



ജാഥ പള്ളിത്താഴത്ത് സമാ
പിച്ചു. ശാസ്ത്രഗതി മാേനജി
ങ്ങ് എഡിറ്റർ പി.എ.തങ്കച്ചൻ
ജാഥ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
ജിലല്ാ പരിസരവിഷയ സമിതി
കൺവീനർ
എം.എസ്.
േമാഹനൻ, േമഖലാപരിസര

ഹരിത ട്രിബൂണൽ അട്ടിമറി
ച്ച േകന്ദ്രഗവെണ്മന്റിെനതിെര
ശാസ്ത്രസാഹിതയ്പരിഷത്ത്
എറണാകുളം ജിലല്ാക്കമ്മിറ്റി
യുെട ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ പ്രതി
േഷധം. എറണാകുളം പട്ടണ
ത്തിൽ പ്രകടനവും തുടർന്ന്
ധർണ്ണയുംസംഘടിപ്പിച്ചു.ധർ

ണ്ണെയ അഭിസംേബാധന
െചയ്ത് പരിസര കൺവീനർ
ആമുഖപ്രഭാഷണവും പ്രശസ്ത
അഡവ്േ ക്കറ്റും പരിസ്ഥിതി
പ്രവർത്തകനുമായ ഹരീഷ്
വാസുേദവ് മുഖയ്പ്രഭാഷണ
വും നടത്തി. െപ്രാഫ.എം.െക.
പ്രസാദ്, േഡാ.ചന്ദ്രേമാഹൻ
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കുമാർ(െചയർമാൻ,പരിസര
വിഷയസമിതി), ജിലല്ാ െസ
ക്രട്ടറി െക.െക.ഭാസ്കരൻ,ജിലല്ാ
ൈവസ്പ്രസിഡണ്ട് സി.ഐ.
വർഗീസ്, എം.െക.േദവരാ
ജൻ തുടങ്ങിയവർ ധർണയ്ക്ക്
േനതൃതവ്ം നൽകി. കൃഷ്ണൻ
കുട്ടി നന്ദിപ്രകടനവും നടത്തി.
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"ജന്റർ റിേസാഴ്സ് െസന്റർ" സാധയ്തകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശില്പശാല
മൂവാറ്റുപുഴ : സംസ്ഥാന
തല ജന്റh വിഷയസമിതി
യുെട േനതൃതവ്ത്തിh സ്ത്രീ
സൗഹൃദപഞ്ചായത്ത്-ദവ്ിദിന
ശില്പശാലകളിh ആദയ്േത്തത്
ജൂൈല 1,2 തീയതികളിh
മൂവാറ്റുപുഴ േമഖലയിെല
വാളകം പഞ്ചായത്ത് കമ്മയ്ൂ
ണിറ്റി ഹാളിh നടന്നു. പരി
ഷത്ത് എറണാകുളം ജിലല്ാ
പ്രസിഡണ്ട് െക ആh ശാന്തീ
േദവിയുെട അധയ്ക്ഷതയിh
നടന്ന േയാഗത്തിh വാളകം
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും
പരിഷത്ത് പ്രവhത്തകയു
മായ ലീല ബാബു ഉദ്ഘാ
ടനം െചയ്തു. സവ്ാഗതസംഘം
പ്രസിഡണ്ട് പി പി മത്തായി
സവ്ാഗതവും കൺവീനh െക.
െക. മാത്തുക്കുട്ടി നന്ദിയും
പറഞ്ഞു.
ഒന്നാമെത്ത െസഷനിh
അംഗങ്ങh ഗ്രൂപ്പുകളായി
വിേകന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തി
െന്റ ശക്തി, ദൗhബ്ബലയ്ങ്ങh,
സാധയ്തകh, ഭീഷണികh
എന്നിവ ചhച്ച െചയ്ത് അവത
രിപ്പിച്ചു. ചhച്ചകh േക്രാഡീ
കരിച്ചുെകാണ്ട് അധികാരവി
േകന്ദ്രീകരണത്തിെന്റ രാ്രഷ്ടീയം
എന്ന വിഷയം േഡാ.രാേജഷ്
ആവതരിപ്പിച്ചു.
രണ്ടാമെത്ത െസഷനിh
കുടുംബം/െപാതുഇടം, െപാ
തുസ്ഥാപനങ്ങh, െതാഴിലി
ടങ്ങh, മതം/സംഘടനകh
എന്നിവിടങ്ങളിh നിലനില്ക്കു
ന്ന വിേവചനരൂപങ്ങh ഗ്രൂപ്പ്
ചhച്ചയിലൂെട തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
െസഷൻ മൂന്നിh ലിംഗ
പദവി രൂപെപ്പടലിെന്റ ചരി
ത്രവും വhത്തമാനവും എന്ന
വിഷയം അജില ടീച്ചറും,
ല ി ം ഗ തു ല യ്ത - പ ര ി ഷ ത്ത്
ഇടെപടh, അനുഭവം എന്ന
വിഷയം പി എസ് ജൂനയും
അവതരിപ്പിച്ചു. പലരും മനസ്സി
h െകാണ്ടുനടന്നിരുന്ന പല

െതറ്റിദ്ധാരണകേളയും പിഴുതു
മാറ്റുന്നതായിരുന്നു േഡാ.െക
ജി രാധാകൃഷ്ണh എടുത്ത
സയൻസ് ഓഫ് ജന്റh എന്ന
കല്ാസ്സ്. ലിംഗപദവി വിേവചന
ത്തിന് യാെതാരു ശാസ്ത്രീയ
അടിത്തറയുമിെലല്ന്നും അത്
സമൂഹസൃഷ്ടി മാത്രമാെണ
ന്നും ഈ കല്ാസ്സിലൂെട അംഗ
ങ്ങhക്ക് േബാധയ്മായി.
നാലാമെത്ത െസഷനിh
ജന്റh റിേസാഴ്സ് െസന്റh, ജന്റh
റിേസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി തേദ്ദ
ശഭരണ ആസൂത്രണ മാhഗ്ഗ
േരഖ നല്കുന്ന സാധയ്തകh
പി വി വിേനാദ് അവതരിപ്പിച്ച്
ചhച്ച െചയ്തു. ഇതിെന്റ അടി
സ്ഥാനത്തിh േഡാ.രാേജഷി
െന്റ േനതൃതവ്ത്തിh വിവിധ
േമഖലകളിെല പ്രവhത്തനസാ
ധയ്താ ഭൂപടം തയയ്ാറാക്കി.
ജന്റh റിേസാഴ്സ് െസന്റh,
ജന്റh റിേസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നി
വയ്ക്ക് പ്രാേദശിക സhക്കാരിലു
ള്ള ഇടം, പങ്ക്, പ്രവhത്തന
ങ്ങh തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വയ്ക്തത
വരുത്തുന്ന െസഷനായിരുന്നു
അടുത്തത്. ഇവ രൂപീകരി
ച്ച് മാതൃകാപരമായി പ്രവ
hത്തിച്ചാh പ്രാേദശികമായി
എലല്ാ വികസനേമഖലകളി
ലും ഇടെപടh സാധയ്തകh
വhദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് േബാധയ്
െപ്പടുത്തുന്ന കല്ാസ്സുകളായി
രുന്നു ഇവരുേടത്. തുടhന്ന്

ഇേന്റണh കംപ്െളയിന്റ്
കമ്മറ്റി സംബന്ധിച്ച് അഡവ്.
രാജശ്രീ കല്ാസ്സ് എടുത്തു.
യൂണിറ്റുകളിh നടേക്കണ്ട
തു ല യ്ത ാ സ ം ഗ മ ത്ത ി െ ന്റ
െമാഡയ്ൂh അവതരണവും
ൈട്രഔട്ടും തുറന്ന ചhച്ചക്ക്
േവദിെയാരുക്കി.
പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂh, എറ
ണാകുളം, ഇടുക്കി എന്നീ
ജിലല്കളിെല 10 പഞ്ചായത്തു
കളിh മാതൃകാപരമായി
ജന്റh റിേസാഴ്സ് െസന്റh,
ജന്റh റിേസാഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവ
രൂപീകരിക്കുന്നതിനു തീരുമാ
നിച്ചു. ഈ നാലു ജിലല്കളിh
നിന്നായി 65േപh (ജനപ്രതി
നിധികh-17, വhക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
അംഗങ്ങh-13, സിഡിഎസ്-3,
ആസൂത്രണസമിതി ഉപാദ്ധയ്
ക്ഷന്മാh-2, പരിഷത്ത് പ്രവ
hത്തകh-30) പെങ്കടുത്തു.
വാളകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസി
ഡണ്ട് ലീല ബാബുവിെന്റ
മുഴുവൻസമയ പങ്കാളിത്തവും
േനതൃതവ്വും േവറിട്ട അനുഭ
വമായി. കയ്ാമ്പിനു േവണ്ട
ഭക്ഷണം സൗജനയ്മായി
പാചകം െചയ്തുതന്ന് വാളകം
പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ പ്ര
വhത്തകh മാതൃകയായി.
പിഎസ് ജൂന കയ്ാമ്പ് ഡയറ
ക്ടറായിരുന്നു.

ജന്റർ ജില്ലാ കൺെവൻഷൻ

പരിഷ ് തൃ ർ ജിലല്ാ ജ ർ കൺെവൻഷൻ സം ാന ൈവസ്
പ്രസിഡ ് പി.എസ്.ജൂന ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു .

തൃശ്ശൂർ: ശാസ്ത്രസാഹി
തയ് പരിഷത്ത് ജന്റർ വിഷയ
സമിതിയുെട ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ
തൃശ്ശൂh പരിസര േകന്ദ്രത്തിൽ
വച്ച് ജിലല്ാ കൺെവൻഷൻ
സംഘടിപ്പിച്ചു. ജിലല്യിെല
വിവിധ പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്ന്
നൂേറാളം പ്രതിനിധികൾ
പെങ്കടുത്തു.
സംസ്ഥാന ൈവസ് പ്രസി
ഡണ്ട് പി.എസ്.ജൂന കൺ
െവൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
സ്ത്രീകൾക്കിടയിെല ഉന്നത
വിദയ്ാഭയ്ാസം െതാഴിലിടങ്ങ
ളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നിെലല്ന്ന്
അവർ പറഞ്ഞു. വിദയ്ാഭയ്ാസം
േനടിയ സ്ത്രീകൾ കുടുംബി
നികളായി ഒതുങ്ങുന്നു. ഇത്
ഒരു സാമൂഹയ്പ്രശ്നമാണ്.
ലിംഗനീതി ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു
സമൂഹത്തിന് േവണ്ടിയാണ്
പരിഷത്തിെന്റ േപാരാട്ടെമന്ന്
അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"ഭരണഘടനയും ലിംഗസ
മതവ്വും സമകാലീന ഇന്തയ്
യിൽ" എന്ന വിഷയത്തിൽ
അഡവ്.എം.എം.േഗ്രസി സംസാ
രിച്ചു. വയ്ക്തിനിയമങ്ങളിെല
സ്ത്രീവിരുദ്ധതകൾെക്കതിെര
സ്ത്രീകളും സാമൂഹയ് പ്രസ്ഥാ
നങ്ങളും മുേന്നാട്ട് വരണെമ
ന്ന് അവർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
പരിഷത്ത് ജിലല് ജന്റർ
കമ്മറ്റി െറയിൽെവ പുറേമ്പാ
ക്ക് പരിസരവാസികളുെട
ജീവിത പശ്ചാത്തലം സംബ
ന്ധിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിെന്റ
റിേപ്പാർട്ട്, എം.ജി ജയശ്രീ
അവതരിപ്പിച്ചു.
വിഷയസമിതി െചയർേപ
ഴ്സൺ സി.വിമല അദ്ധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. അഡവ്.െക.പ്രസന്ന,
അംബിക േസാമൻ, െക.എസ്.
ജയ, െക.പി.അനിത, എം.എ
മണി, െക.എസ്.സുധീർ
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

സ്ത്രി സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ

ൈവദയ്ശാസ്ത്രമഞ്ജരി പ്രകാശനം

േഡാക്ടർ വിദയ്ാധരൻ (DMO) ബി .ൈഷല(പ്രിൻസി ൽ ഗവ:
സ്കൂൾ ഓഫ് ന ിംഗ് വിദയ്ാർഥിക്ക് ൈവദയ്ശാസ്ത്രമ രി
നൽകിെക്കാ ് പ്രകാശനം നിർവഹിക്കു .

േകാട്ടയം : 14 -07 -2017
ന് േകാട്ടയം ഗവ: സ്കൂൾ
ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഡിേറ്റാറിയ
ത്തിൽ വച്ച് ൈവദയ് ശാസ്ത്ര
മഞ്ജരിയുെട പ്രകാശനം
ബി .ൈഷലയ്ക്ക് (പ്രിൻസിപ്പൽ
ഗവ:സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ്)
നൽകിെക്കാണ്ട് േഡാക്ടർ

വിദയ്ാധരൻ (െഡപയ്ൂട്ടി െമഡി
ക്കൽ ഓഫിസർ ,േകാട്ടയം)
നിർവഹിച്ചു.ൈവദയ് ശാസ്ത്രം
ഇത്രേയെറ പുേരാഗമിച്ച
കാലത്തും ആേരാഗയ് വിദയ്ാ
ഭയ്ാസത്തിെന്റ കുറവ് മൂലം
വിദയ്ാസമ്പന്നർ േപാലും േരാ
ഗത്തിന് അടിമയാകുകയും


മരിക്കുകയും
െചയയ്ുന്ന
േകരളത്തിെല ഇന്നെത്ത
സാഹചരയ്ത്തിൽ പരിഷത്തി
െന്റ േസവനം വളെര വില
െപ്പട്ടതാണ്എന്ന് േഡാക്ടർ
വിദയ്ാധരൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
പുസ്തകം ഏറ്റു വാങ്ങിെക്കാ
ണ്ടു ബി. ൈഷല സംസാരിച്ചു
പി. പ്രകാശൻ (കൺവീനർ,
വിദയ്ാഭയ്ാസവിഷയസമിതി,
പരിഷത്ത് േകാട്ടയം ജിലല്ാ
കമ്മറ്റി) പുസ്തകം സദസ്സിനു
പരിചയെപ്പടുത്തി.
േകാട്ടയം ജിലല്ാെസക്രട്ടറി
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ച േയാഗ
ത്തിനു െമറീന (േകാട്ടയം േമ
ഖലാെസക്രട്ടറി) സവ്ാഗതവും
സുമിങ് ഫാത്തിമ (മൂന്നാം
വർഷ നഴ്സിങ് വിദയ്ാർഥിനി)
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

ആമ്പലല്ൂർ: േകരള ശാ
സ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
മുളന്തുരുത്തി േമഖല ജന്റർ
വിഷയസമിതിയുെട ആഭിമു
ഖയ്ത്തിൽ സ്ത്രീ സൗഹൃദ കൂ
ട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. ആമ്പലല്ൂർ
19 നമ്പർ സർവവ്ീസ് സഹക
രണ സംഘം ഹാളിൽ േചർന്ന
േയാഗത്തിൽ േമഖല െജന്റർ

വിഷയ സമിതി കൺവീനർ
ടി.സി.ലക്ഷ്മി, േമഖല പ്രസിഡ
ണ്ട് എ.ഡി.യമുന, ആമ്പലല്ൂർ
യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി ജലജ
െറജി, േമഖല കമ്മിറ്റി അംഗം
സി ചന്ദ്രമണി എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു.എലല്ാ മാസവും
രണ്ടാമെത്ത ഞായറാഴ്ചകളിh
കൂടി േചരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു

കാസhേഗാഡ് : ൈവദയ്ശാ
സ്ത്രമഞ്ജരിയുെട ജിലല്ാതല
പ്രകാശനം നടന്നു. ജൂh 25
ന് തൃക്കരിപ്പൂh േമഖലയിh
bച്ചാണ് പ്രകാശനം നടന്നത്.
പ്രശസ്തകവിയും പുേരാഗമന
കലാസാഹിതയ്സംഘം ജിലല്ാ
പ്രസിഡണ്ടുമായ സി.എം.

വിനയചന്ദ്രh മാഷ് പ്രകാശ
നം നിhവഹിച്ചു. ജിലല്ാ പ്രസി
ഡണ്ട് പി.വി.പ്രദീപ് അധയ്
ക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിh ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി വി.മധുസൂദനh
സവ്ാഗതവും ബിേനഷ് െക.വി.
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

ൈവദയ്ശാസ്ത്ര മഞ്ജരി
പ്രകാശനം െചയ്തു
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യുറീക്കാ ബാേലാൽസവം സമാപിച്ചു.

"േകാർപേററ്റ് ചതിക്കുഴികൾ"
പുസ്തകചർച്ച

രഘുറാമിെന്റ േനതൃതവ്ത്തിൽ
ചാന്ദ്രദിനാചാരണ പരിശീല
നം നടന്നു. പി.ശരത് മാസ്റ്റർ
മാഡം കയ്ൂറിയുെട 150-ാം
ജന്മവർഷിക പരിപാടികളും
വിജ്ഞാേനാത്സവവും അവത
രിപ്പിച്ചു. ബാലേവദി കളികളും
പാട്ടുകളും ബാലേവദി ജിലല്ാ
കൺവീനർ ലിനീഷ് അവതരി
പ്പിച്ചു. തുടർന്ന് കുട്ടികൾ കയ്ാ
മ്പിൽ െവച്ച് രൂപെപ്പടുത്തിയ
സേബ്ദശ് ഹമാരേദശ് എന്ന
യുറീക്ക ബാേലാൽസവം പാത്ര ിൽ ഐസ് ക ക ി ് ശാസ്ത്ര
നാടകാവിഷ്കാരം നടത്തി.
പരീക്ഷണം നട ി എൻ.െക.നാരായൺ ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു .
േകാർ േറ ് ഡിെസപ്ഷൻ പു ക ചർ യിൽ പി.പി സദാന ൻ
വനജ.െക, രാജീവ്.സി,
മറുപടി പ്രസംഗം നട
ബദൽ
നിലമ്പൂർ േമഖലയിെല ഏറ്റവും മികച്ച
അ ധ യ്ാ പ ക നു ള്ള എൻ.എൻ.സുേരന്ദ്രൻ, െക.പി.
പന്ത്രണ്ട് ബാലേവദി യൂ സ്കൂ ൾ
േകാഴിേക്കാട് : പി.പി സാമ്പത്തിക ക്രിമലീനികര
ണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികh അമൃത ടി.വി. അവാർഡ് അരവിന്ദാക്ഷൻ. െക.െക.
സദാനന്ദൻ
ഡി.ൈവ.എസ്. ണത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്നുണ്ട്.
പെങ്കടുത്ത ശാസ്േത്രാത്സ േജതാവ് എൻ.െക.നാരായ രാേജന്ദ്രൻ, നവാസ് അലി,
പി
രചിച്ച
േകാർപ്പേററ്റ്
ഡി ഇന്തയ്യിലും ആേഗാളതല
വം പൂേക്കാട്ടുംപാടത്ത് ണൻ ഐസ്കട്ട കത്തിച്ച് അഡവ്.െക.െക.രാധാകൃഷ്ണൻ
െസപ്ഷൻ
അഥവാ
േകാർ
ത്തിലും പിരമിഡ് , ൈബനറി
സമാപിച്ചു. സംസ്ഥാനെത്ത ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. പി.എസ്. എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
പ്പേററ്റ് ചതിക്കുഴികൾ എന്ന തലത്തിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപ
പുസ്തകം സാമ്പത്തികേമഖല നങ്ങൾ നിയമവും വയ്വസ്ഥ
പനിെക്കതിെര
യിെല ക്രിമിനൽവൽക്കരണം യും സമhത്ഥമായി അതിജീ
എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ പടർ വിക്കുന്നു. ആട്, മാഞ്ചിയം
ജാഗ്രതാസായാഹ്നം
ന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തട്ടിപ്പിെന്റ തലത്തിൽപുതിയ
വയ്ക്തമാക്കുന്നു. ശാസ് ത്ര തട്ടിപ്പ് രീതികൾ വരുന്നു.
ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസ സാഹിതയ് പരിഷത്ത് േകാഴി വലിയ സമൂഹയ്േസവനത്തി
േതടിയവരാണ് എന്നത് േക്കാട് ജിലല്ാപഠനേകന്ദ്രവും െന്റയും വമ്പൻ േസ്പാൺസർ
ദുരുഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പരിഷത്ത് വായനശാലയും ഷിപ്പിലൂെടയും മറവിലാണ്
അമിത മരുന്നുപേയാഗം സംയുക്തമായാണ് പുസ്തക ഈ തട്ടിപ്പ്, മുച്ചീട്ട് കളിയുെട
ആണ് ഇവിെടയുള്ളത്. ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത്
തന്ത്രമാണ് കമ്പയ്ൂട്ടർ ഉപേയാ
ഇതിൽ വിദഗ്ധ അേനവ്ഷ
10,000 േകാടി രൂപയാണ് ഗിച്ച് പണമിരിട്ടിപ്പ് സംഘം
ണം േവണെമന്ന് പരിഷത്ത് േകരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സവ്രൂപിക്കുന്നത്. ഭാവിേകരളം
ആവശയ്െപ്പട്ടു. അഡവ്: െക.െക കടത്തിെക്കാണ്ടു േപാകുന്നത്. േനരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ െവ
രാധാകൃഷ്ണൻ അധയ്ക്ഷത
െപാതുസമൂഹത്തിെന്റയും ലല്ുവിളിയാണ് സാമ്പത്തിക
വഹിച്ചു. പി.നവാസലി,
ക്രിമലീകരണം. പുതിെയാരു
പി.ശ്രീജ, െക.മധുസൂദനൻ, രാ്രഷ്ടീയ പാർട്ടികളുെടയും ൈക്രം േമഖല തുറന്നിരിക്കു
െക.അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്നി അജണ്ടയിൽ ഈ സാമ്പ കയാെണന്ന് പുസ്തകത്തിൽ
വർ പ്രകടനത്തിന് േനതൃതയ്ം ത്തിക ക്രിമിനൽ വൽക്കരണം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന്റ
നിയമത്തിെന്റ മുന്നിൽ െകാ
നിലമ്പൂh : പനിയും പനി എടക്കരയിൽ ജാഗ്രതാസായാ നൽകി.
ണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വയ്ാപക ശക്തികൾ ആേഗാളതല
മരണങ്ങളും വയ്ാപകമായ ഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു.
െക. രാേജന്ദ്രൻ, പി. മായ പ്രചാരണപ്രവർത്തനം ത്തിൽ വയ്ാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണി
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ
നിലമ്പൂർ േമഖലയിൽ സജൻ, എസ്.ബി.ഷാജി, സംഘടിപ്പിക്കണം. േനരേത്ത സർക്കുേലഷൻ സ്കീം ൈക്രം
ക്കിടയിൽ ആശങ്ക അകറ്റുന്ന
തെന്നയാണന്ന് ഈ പുസ്തകം
തിനും സവ്കാരയ്ചികിത്സകർ പനിമരണം 9 ആയി. 483 സുനിൽ കമ്മത്ത്, എന്നിവർ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര അധയ്ാ പറയുന്നത്. ചീട്ടുകളി േപാെല
പകനായിരുന്ന പി.പി സദാന
നടത്തുന്ന |അമിതചൂഷണ േപരാണ് പനിബാധിതരായി പ്രസംഗിച്ചു.
തെന്നയാണ് ഇത്. ഇത്തരം
പി.സുേരന്ദ്രൻ സവ്ാ ഗത ന്ദന് ഈ േമഖലെയ നന്നായി സ്കീമുകളുെട അടിസ്ഥാനം
െത്ത അേനവ്ഷണവിേധയമാ റിേപ്പാർട്ട് െചയ്തത്.അതിൽ
ക്കണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ടും 90 േപർ ഡങ്കിബാധിതരാ വും പി.ഹർഷക്ക് നന്ദിയും അപഗ്രഥിക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥകർ ചൂതാട്ടമാണന്ന് പുസ്തകം േര
ത്താവ് എന്ന രീതിയിൽ സാ
ശാസ്ത്രസാഹിതയ്പരിഷത്ത് ണ്. മരണമടഞ്ഞത് സവ്കാരയ് പറഞ്ഞു.
ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിെന്റ മലയാളം ഖെപ്പടുത്തുന്നു. ഇന്തയ്യിൽ
പതിപ്പിനു േവണ്ടി പരിഷത്തും േസ്റ്റാക്ക്ഗുരു ഇത്തരം സ്ഥാപ
പരിശ്രമിക്കുെമന്ന് പുസ്തക നമാണന്ന് േപാലീസ് ചാർജ്
അവേലാകനം നടത്തിയ സാ ഷീറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
ആേരാഗയ് സംഗമം
എം. പങ്കജാക്ഷൻ, എം.പി
മ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ടി.പി
ഭട്ടതിരിപ്പാട്
, സി.പി ഹരിദ്രൻ,
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു. ക്രി
എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു.
പി.പി
മിനൽ ശാസ്ത്രേമഖലയിൽ
െസക്രട്ടറി െക.മേനാഹരh പുതിയ ഗേവഷണതലമാണ്. സദാനന്ദൻ മറുപടി പ്രസംഗം
മാസ്റ്റh ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ഈ പുസ്തകം തുറന്നിട്ടിരിക്കു നടത്തി. പഠനേകന്ദ്രം െചയർ
പ്രാഥമികാേരാഗയ് പരിരക്ഷ ന്നത്. േകരളത്തിൽ മാത്രം മാൻ വി.ചന്ദ്രബാബു നന്ദി
ജനപങ്കാളിത്തേത്താെട എന്ന 152 ലധികം സ്ഥാപങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു
വിഷയം സംസ്ഥാന ആേരാ
ഗയ്വിഷയസമിതി അംഗവും
ആhദ്രം മിഷh സംസ്ഥാന
റിേസാഴ്സ് േപഴ്നുസണുമായ
വി.ദിേനശഷ് അവതരിപ്പിച്ചു.
തുടhന്ന് െതരെഞ്ഞടു
ഖനന നിയമ ിൽ ഇളവുകൾ നല്കി
ക്കെപ്പട്ട പഞ്ചായത്തുകളിh
വിപുലമായ കhെവhഷh
ഖനനെ
േപ്രാ ാഹി ിക്കുകയലല്
േഫാേ ാ : സം ാന െസക്ര റി മേനാഹരൻ ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു
വിളിച്ചുേചhക്കാh തീരുമാനി
േവ ത്
ച്ചു. ജിലല് െസക്രട്ടറി െക.എസ്.
െചhപ്പുളേശ്ശരി: പാലക്കാ േമഖലയിh നടന്നു. തിരു നാരായണh കുട്ടി, ജിലല്
നിർമാണരംഗ ് ഗ്രീൻേകാഡ് നട ിൽ
ട് ജിലല്യിെല പടിഞ്ഞാറh വാഴിേയാട് വച്ചു ജൂൈല കhവീനh സുധീh വി.പി,
വരു ി ഖനനം െപാതുനിയ ണ ിൽ
േമഖലകല്സ്റ്ററിെന്റ ആേരാഗയ് 14ന് നടന്ന ആേരാഗയ്സംഗ ബാലസുബ്രഹ്മണയ്h മാസ്റ്റh
െകാ വരുകയാണ് േവ ത്
സംഗമം െചhപ്പുളേശ്ശരി മം, പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന എന്നിവh സംസാരിച്ചു.

പ്രകടനപത്രികയിെല ഉ രവാദി ം
േകരളസർക്കാർ നട ിലാക്കണം.
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ഉേദയ്ാഗാർത്ഥികൾക്ക് അത്താണിയായി പരിഷത്ത്

മാേളകാട് യൂണിറ്റ്
ഉദ്ഘാടനം

മണികണ്ഠൻ, മേഹഷ്, ഉമ,
സുഭാഷ് എന്നിവർ േനതൃതവ്ം
നൽകി.
ആദയ് ബാച്ചിെന്റ യാത്രയ
യപ്പു സേമ്മളനം മുൻ എം.
എൽ.എ. വി.െക.ചന്ദ്രൻ ഉ
ദ്ഘാടനം െചയ്തു. പട്ടിത്തറ
പഞ്ചായത്ത് െമമ്പർ ടി.െക.
വിജയൻ അധയ്ക്ഷനായി. വി
.ഗംഗാധരൻ, വി.പി.സു ബ്രഹ്മ
ണയ്ൻ, എം.വി.രാജൻ (എച്.
വി.െക.ച ൻ ഉത്ഘാടനം െചയയ്ു .
എം.ജി.എച്.എസ് വേട്ടനാട്)
കൂറ്റനാട് : ശാസ്ത്രസാ ജൂൈല 14ന് മാതൃകാ പരീക്ഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ഉദയംേപരുർ ഗ്രാമപ ായ ് പ്രസിഡ ് േജാൺ േജക്കബ്
ഹിതയ് പരിഷത്ത് തൃത്താല നടത്തി. പരിശീലനത്തിന് ഈ മാസം അവസാനേത്താ
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു െകാ ് സംസാരിക്കു
േമഖലയുെട േനതൃതവ്ത്തിൽ വി.ഗംഗാധരൻ, എം.രാ ടുകൂടി െക. െടറ്റ് മത്സര
ആരംഭിച്ച പി.എസ്.സി. പരിശീ ജൻ, ഇ.എം.വാസുേദവൻ, പരീക്ഷക്കുള്ള പരിശീലനം
മുളന്തുരുത്തി :
ശാ േയാഗത്തിന് െസക്രട്ടറി ധനയ്
ലനത്തിൽ പെങ്കടുത്തവർക്ക് വി.പി.സുബ്രഹ്മണയ്ൻ, ഉഷ, ആരംഭിക്കും.
സ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത് പ്രേമാദ് സവ്ാഗതം പറഞ്ഞു.
മുളന്തുരുത്തി േമഖലയിെല എറണാകുളം ജിലല്ാ കമ്മിറ്റി
പതിെനാന്നാമത് യൂണിറ്റായ
മാേളകാട് യൂണിറ്റ് നിലവിh അംഗം െക.പി.രവികുമാർ,
കിണർ റീച്ചാർജിംഗ് പരിശീലനം
വന്നു. "മാലിനയ് സംസ്കരണ മുളന്തുരുത്തി േമഖല പ്രസി
അങ്ങാടിയിൽ വച്ച് മിനി വും േകരള സമൂഹവും" ഡണ്ട് എ.ഡി.യമുന, പരിസര
കിണർ റീചാർജിംഗ് യൂണിറ്റി എന്ന വിഷയത്തിൽ കല്ാസ്സും വിഷയ സമിതി കൺവീനർ
െന്റ പ്രദർശനവും പരിശീലന സംഘടിപ്പിച്ചു. ഉദയംേപരുർ പി.െക. രഞ്ജൻ എന്നിവർ
കല്ാസും നടത്തി. ഐ.ആർ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ആശംസകൾ േനർന്നു െകാണ്ട്
ടി.സി വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത േജാൺ േജക്കബ് ഉദ്ഘാട സംസാരിച്ചു. അതുലയ് രാജു
ഫിൽറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റാണ് നം െചയ്തു െകാണ്ട് സംസാ േയാഗത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.
രിച്ചു. ശാസ്ത്ര സാഹിതയ്
ജനങ്ങെള പരിചയെപ്പടുത്തി
പരിഷത് മുൻ പ്രസിഡണ്ട് േമഖല െസക്രട്ടറി െക.എൻ.
യത്. വിജയൻ േകാന്നത്ത് െ പ്രാ ഫ . പ ി . െ ക . ര വ ി ന്ദ്രൻ
പ്രദർശന കല്ാസ് ൈകകാരയ്ം മാലിനയ് സംസ് കരണവും സുേരഷ്, ൈവസ് പ്രസിഡ
െചയ്തു. എസ്. ഹരിദാസ് േകരള സമൂഹവും എന്ന വി ണ്ട് പി.എൻ.ശിശുപാലൻ,
ആദ്ധയ്ക്ഷയ്ം വഹിച്ച േയാ ഷയത്തിൽ കല്ാസ്സ് എടുത്തു ബാലേവദി കൺവീനർ
ഗത്തിൽ എ ചിത്രാംഗദൻ, യൂണിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് െക.വി. െക.െക.പ്രദീപ് കുമാർ എന്നി
പാറമ്മൽ: േകരള ശാ വ ാ ഴ യൂ ർ
യൂ ണ ി റ്റ ി െ ന്റ പി.െക. വിേനാദ് കുമാർ ധേനഷ് അദ്ധയ്ക്ഷത വഹിച്ച വർ സന്നിഹിതരായിരിന്നു.
സ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത് ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ പാറമ്മൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള
ഓറിയേന്റഷൻ കല്ാസ്

തിരുവനന്തപുരം: കുടുംബ
ശ്രീ പ്രവhത്തകhക്കുേവണ്ടി
േകരള ശാസ് ത്രസാഹിതയ്
പരിഷത്തിെന്റ പ്രവhത്ത
നെത്ത പരിചയെപ്പടുത്തി
െക്കാണ്ട് പരിഷദ് ഭവനിh
കല്ാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മുh
സംസ്ഥാന
പ്രസിഡണ്ട്
ആh. രാധാകൃഷ്ണh പരിഷ
ത്തിെന്റ പിറവിെയക്കുറിച്ചും
പ്രവhത്തനങ്ങെളക്കുറിച്ചും
കല്ാെസ്സടുത്തു. ചൂടാറാെപ്പട്ടി,
പരിഷത്ത് അടുപ്പ്, െപ്രാ
ഡക്ഷhെസന്റh, ഐ.ആh.
ടി.സി. തുടങ്ങിയവ പരിചയ
െപ്പടുത്തി. ജിലല്യിെല വിവിധ

സ്ഥലങ്ങളിhനിന്നും െതാഴിh
പരിശീലനത്തിh പെങ്കടുത്ത
30-ഓളം പ്രവhത്തകരാണ്
കല്ാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. കു
ടുംബശ്രീ ജിലല്ാമിഷെന്റ േന
തൃതവ്ത്തിh പുതിയതായി
െതാഴിhസംരംഭം തുടങ്ങാ
നാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവh.
േമഖലാ ജന്റh കhവീനh
എസ്. സിന്ധു അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. േമഖലാ െസക്രട്ട
റി പി. പ്രദീപ്, കുടുംബശ്രി
െട്രയിനh രജീഷ് എന്നിവh
സംബന്ധിച്ചു. കവിത നന്ദി
പറഞ്ഞു.


ആവിഷ്കാരസവ്ാതന്ത്രയ്െത്ത
അപായെപ്പടുത്തുന്നതിെനതിെര
ജനകീയ കൂട്ടായ്മ ശക്തിെപ്പടണം:
വി.െക. േജാസഫ്

തിരുവനന്തപുരം: സവ്തന്ത്ര
ചിന്തകh െകാലെചയയ്െപ്പടുക
യും ആവിഷ്കാരസവ്ാതന്ത്രയ്ം
തകhക്കെപ്പടുകയും െചയയ്ുന്ന
വ h ത്ത മ ാ ന ക ാ ല ഇ ന്ത യ്h
സാഹചരയ്ത്തിh ജനകീയ
കൂട്ടായ്മകhക്ക് വളെരേയെറ
പ്രസക്തിയുെണ്ടന്ന് െഫഡേറ
ഷh ഓഫ് ഫിലിം െസാൈസ
റ്റീസ് ഓഫ് ഇന്തയ്യുെട േക
രളഘടകം െസക്രട്ടറി വി.െക.
േജാസഫ് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
െപാതുഇടങ്ങളും െപാതു
േബാധവും നഷ്ടെപ്പടുകയും
സ ൗ ഹൃ ദ ങ്ങ h ക്കു പ ക ര ം
ജാതി-മത സങ്കുചിത ചിന്ത
കളും അന്ധവിശവ്ാസങ്ങളും
മൂhച്ഛിച്ചുവരികയും െചയയ്ു
ന്ന ദുരവസ്ഥകെള കൂട്ടായി

പ്രത ി േ ര ാ ധ ി ക്ക ണ െ മ ന്നു ം
അേദ്ദഹം കൂട്ടിേച്ചhത്തു.
േകരള ശാസ്ത്രസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് കുടപ്പനക്കുന്ന്
യൂണിറ്റിെന്റയും പീപ്പിhസ്
ഫിലിം െസാൈസറ്റിയുെട
യും ആഭിമുഖയ്ത്തിh രൂപം
െകാടുത്ത പീപ്പിhസ് തിേയ
റ്ററിെന്റ ഉദ്ഘാടനം നിhവഹി
ക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
നലല് സിനിമകളും നാട
കങ്ങളും െപാതുഇടങ്ങളിh
പ്രദhശിപ്പിക്കുന്നതിന് എലല്ാ
വിധ സഹകരണവും െഫഡ
േറഷെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാ
വുെമന്നും വി.െക. േജാസഫ്
പറഞ്ഞു.
കുടപ്പനക്കുന്ന് യൂണിറ്റ്
മുh
െസക്രട്ടറി
സി.
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േഗാപിനാഥhനായh
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. േമ
ഖലാെസക്രട്ടറി പി. പ്രദീപ്
ആശംസകളhപ്പിച്ചു സംസാ
രിച്ചു. പീപ്പിhസ് ഫിലിം
െസാൈസറ്റി െസക്രട്ടറി
സുേരഷ് േപാh സവ്ാഗതവും
യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി പി.െക.
രാജു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പരിപാടികേളാടനുബന്ധി
ച്ച് കുട്ടികhക്കായി സംഘടി
പ്പിച്ച സിനിമാകവ്ിസ്സിന് അഡവ്.
വി.െക. നന്ദനh േനതൃതവ്ം
നhകി. വിജയികhക്ക് പു
സ്തകങ്ങh സമ്മാനമായി
വിതരണം െചയ്തു. ചാപല്ിെന്റ
േമാേഡh ൈടംസ് എന്ന
ചലച്ചിത്രത്തിെന്റ പ്രദhശന
വും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
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പുതു അറിവ്
െപ്രാഫ.െക.ആh.ജനാhദനh
െഗhഡ് ഗിെഗെറhസh
(Gerd Gigerenzer) ഒരു മന
ശ്ശാസ് ത്ര വിദഗ്ധനാണ്.
ബhലിh മാക്സ്പല്ാങ്ക് ഇhസ്റ്റി
റ്റയ്ൂട്ട് േഫാh ഹയ്ൂമh െഡവ
െലപ്െമന്റിെന്റ കീഴിലുള്ള
െസന്റh േഫാh അഡാപ്റ്റീവ്
ബിേഹവിയh ആന്റ് െകാഗ്നി
ഷh എന്ന സ്ഥാപനത്തി
െന്റ ഡയറക്ടറായി േസവനം
അനുഷ്ടിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം
എഴുതിയ ലിവിംഗ് ഇh െടറh
ഓഫ് െടററിസം എന്ന െച
റുേലഖനമാണ് ഇവിടുെത്ത
പ്രതിപാദയ്വിഷയം.
ഭീകരവാദവും ഭീകരാക്രമ
ണവും േലാകെത്ത എലല്ാ ഭര
ണാധികാരികളുെടയും ഉറക്കം
െകടുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാh, സിറിയ,
ൈനജീരിയ തുടങ്ങിയ രാജയ്
ങ്ങh എേപ്പാളും ഭീകരാക്ര
മണത്തിെന്റ നിഴലിലാണ്.
പ്രതിവhഷം അേനകം നിര
പരാധികളായ ജനങ്ങളുെട
ജീവനും സവ്ത്തും ഇതിനാh
അപഹരിക്കെപ്പടുന്നു. താ
രതേമയ്ന സുരക്ഷിതെമന്ന്
കരുതെപ്പടുന്ന രാജയ്ങ്ങളി
hേപ്പാലും ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും
ഭീകരവാദികh അവരുെട
കരുത്ത് കാണിക്കന്നുമുണ്ട്.
ഇന്തയ്യും ഭീകരവാദത്തിെന്റ
യും ഭീകരാക്രമണത്തിെന്റ
യും ഇരയാണേലല്ാ. പേക്ഷ
െഗhഡ് ഗിെഗെറhസh
മെറ്റാരു േകാണിലൂെടയാണ്
ഈ പ്രശ്നെത്ത കാണുന്നത്.
അേമരിക്കയിh ഇടിമി
ന്നേലറ്റ് ഓേരാ വhഷവും
മരണമടയുന്നവരുെട സംഖയ്
ഭീകരാക്രമണത്താh മരി
ക്കുന്നവെരക്കാh വളെര
കൂടുതലാണ്. അവിടവിെട
ഉണ്ടാകുന്ന െവടിെവപ്പിനാലും

ഭീകരതയുെട ഉൾക്കിടുക്കത്തിൽ ജീവിതം

എന്തിനു മറ്റുള്ളവh പുറത്ത്
വിടുന്ന സിഗരറ്റ് പുക ശവ്സി
ക്കുന്നതിനാലും പലരുെടയും
ജീവh അപഹരിക്കെപ്പടുന്നു
ണ്ട്. ഭീകരാക്രമണെത്തക്കാ
h കൂടുതh ഭയെപ്പേടണ്ടത്
ആശുപത്രികെളയാെണന്നാ
ണ് െഗhഡ് ഗിെഗെറhസh
പറയുന്നത്.
അ വ ഗ ണ ന െ ക ാ ണ്ടു ം
അജ്ഞത െകാണ്ടും അറി
േഞ്ഞാ അറിയാെതേയാ െച
യയ്ുന്ന െതറ്റുകh െകാണ്ടും
ആശുപത്രികളിh ഉണ്ടാകുന്ന
മരണങ്ങളും ഒട്ടും കുറവലല്.
ഇവയിh ഭൂരിഭാഗവും ഒഴി
വാക്കാവുന്ന മരണങ്ങളാണ്.
അേമരിക്കയിh അനാവശയ്
മരണങ്ങളുെട എണ്ണം 1999 h
98000 ആയിരുന്നത് 2015 h
നാലുലക്ഷത്തി നാhപതിനാ
യിരം ആയി ഉയhന്നുെവന്ന്
േജണh ഓഫ് േപഷയ്ന്റ് േസ
ഫ്റ്റിയിh പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു
പഠനം െവളിവാക്കുന്നു.
മരണെപ്പടാh സാധയ്ത താ
രതേമയ്ന കുറഞ്ഞ ഒന്നിെന
നാം വലല്ാെത ഭയെപ്പടുന്നെത
ന്തുെകാണ്ട്? മനശാസ്ത്രം
അതിന് ഉത്തരം നhകുന്നു.
അപായ സാധയ്തെയപ്പറ്റി
യുള്ള ഉത്കണ്ഠഭീതി ( Fear
Of Dread Risks) എന്നാണ്
മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞh അതിെന
വിേശഷിപ്പിക്കുന്നത്. െഞാ
ടിയിടയിh അേനകം േപh
െകാലല്െപ്പടുന്ന ഒരു സാഹച
രയ്ത്തിലാണ് ഈ ഭീതി െവളി
െപ്പടുന്നത്. മരിക്കുന്നതിെനപ്പ
റ്റിയലല് ഈ ഭയം എന്നതാണ്
നാം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടത്. എെന്ന
ങ്കിലും മരിേക്കണ്ടിവരുെമന്ന്
നമുെക്കലല്ാവhക്കും അറിയാം.
എന്നാh െപെട്ടന്ന് ഓhക്കാപ്പു
റത്ത് അേനകം േപേരാെടാപ്പം

മരിച്ചുവീഴുന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള
ഭയമാണത്. അത്രതെന്നേയാ
അതിh കൂടുതേലാ ആളുകh
പലയിടത്തായി പലസമയ
ത്ത് ൈബക്ക് അപകടത്തിh
ആശുപത്രിയിh, െവടിെവപ്പി
h ഒെക്ക മരിക്കുേമ്പാh ഇത്ര
തെന്ന ഉത്കണ്ഠേയാ ഭയേമാ
ഉണ്ടാകുന്നിലല്. അക്കാരണം
െകാണ്ടുതെന്ന ഭീകരവാദിക
h രണ്ടുതവണ ആക്രമിക്കു
ന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കായികബലം
െകാണ്ട് രണ്ട് അപായസാധയ്
തെയപ്പറ്റിയുള്ള ഉത്കണ്ഠഭീതി
ക്ക് അടിമെപ്പടുന്ന നമ്മുെട
പ്രവണതെയ
ചൂഷണം
െചയ്തുെകാണ്ട്. 2001 െസപ്തം
ബh പതിെനാന്നാം തിയതി
അേമരിക്കയിെല േവhഡ്
േട്രഡ് െസന്ററിെല ഭീകരാക്ര
മണത്തിന് േശഷം അേനകം
അേമരിക്കh പൗരhമാh
വീമാനയാത്ര ഒഴിവാക്കി
േറാഡ് മാhഗം സഞ്ചരിക്കാh
തുടങ്ങി. പരിണിതഫലമായി
ഉണ്ടായ വാഹനാപകടങ്ങh
മൂലം ഏതാണ്ട് പതിനാറായി
രം േപh െകാലല്െപ്പട്ടു. ഇത്
അക്കാലത്ത് ൈഹജാക്ക്

െചയയ്െപ്പട്ട നാല് വീമാന
ങ്ങളിh മരണെപ്പട്ടവരുെട
എണ്ണേത്തക്കാh കൂടുതലായി
രുന്നു. ഒസാമ ബിhലാദെന്റ
രണ്ടാമെത്ത അടിയായിരുന്നു
അത്. വിമാനയാത്ര െചയ്തി
രുന്നുെവങ്കിh അവരിh
പലരും ഇന്ന് ജീവേനാെട
ബന്ധുക്കhെക്കാപ്പം ഉണ്ടാകു
മായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുേറ
വhഷങ്ങളായി അേമരിക്കയി
h വിമാനാപകടങ്ങh ഒന്നും
ഉണ്ടായിട്ടിലല്.
മെറ്റാരു വസ്തുത കൂടി
േലഖകh ചhച്ചാവിഷയമാ
ക്കുന്നുണ്ട്. ഭീകരാക്രമണം
പ്രതിേരാധിക്കുവാനായി നി
േയാഗിക്കെപ്പട്ട േഹാംലാന്റ്
െസകയ്ൂരിറ്റി േപാലുള്ള സ്ഥാപ
നങ്ങhക്ക് പണം വാരിേക്കാരി
െകാടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓhക്കാപ്പു
റത്തുണ്ടാകുന്ന ഒന്നാമെത്ത
അടി തടയാനാണീ പണം.
പേക്ഷ രണ്ടാമെത്ത പ്രഹരം
തടയാh പണം ഒട്ടും തെന്ന
നീക്കിെവച്ചിട്ടിലല്. ആദയ്േത്തത്
പ്രതയ്ക്ഷമാെണങ്കിh രണ്ടാ
മേത്തത് പേരാക്ഷമാണ്.

അവിെടയാണ് െപാതുജന
ങ്ങെള മനശ്ശാസ്ത്രപരമായി
ഉ ത്ഭു ദ്ധ ര ാ േ ക്ക ണ്ട ത ി െ ന്റ
പ്രാധാനയ്ം. ഭീകരവാദികh
എങ്ങെന നമ്മുെട ഭീതിെയ
ചൂഷണം െചയയ്ുന്നുെവന്ന്
സാമാനയ്ജനങ്ങെള പഠിപ്പിക്കു
ന്നത് വഴി നമുക്ക് അേനകം
ജീവh രക്ഷിക്കാh കഴിയും.
െസകയ്ൂരിറ്റി ഏജhസികh
ര ക്ഷ ി ക്കു ന്ന ത ി േ ന ക്ക ാ h
കൂടുതh ജനങ്ങെള, ചില
സ്ഥാപിത താല്പരയ്ക്കാരും
രാ്രഷ്ടീയേനതാക്കളും അപാ
യ സ ാ ധ യ്ത െ യ പ്പ റ്റ ി യു ള്ള
ഉത്കണ്ഠാഭീതിയിh ആളിക്ക
ത്തിച്ചുനിhത്താh ശ്രമിക്കുന്നു
െണ്ടന്ന് െഗhഡ് ഗിെഗെറhസ
h പരാതിെപ്പടുന്നു. അതുവഴി
ജനങ്ങളുെട സവ്കാരയ്തയ്ക്കും
ജ ന ാ ധ ി പ ത യ്ാ വ ക ാ ശ ങ്ങ
hക്കും നിയന്ത്രണം സൃഷ്ടിക്കു
ന്നു. ഭീകരാക്രമണേത്തക്കാ
h ഭയാനകം ഭീകരതയുെട
ഉhക്കിടുക്കത്തിh ജീവിക്കു
ന്നതാെണന്ന് െഗhഡ് ഗിെഗ
െറhസh സമhഥിക്കുന്നു.

ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ജിലല്ാ
കhവീനh രമണി സേന്താഷ്
ആമുഖവhത്തമാനം നടത്തി.
പി .എസ് രാജേശഖരh,
ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി ഷിബു
അരുവിപ്പുറം, േമഖലാ െസക്ര
ട്ടറി പ്രേമാദ്, ആശാേഗാപh
എന്നിവh പെങ്കടുത്തു. പുരു
ഷാധിപതയ്സമൂഹത്തിെhറ
ചരിത്രവhത്തമാനം തിരുത്തി
എഴുതാനുള്ള പ്രവhത്തനത്തി
നാണ് ജിലല്യിh തുടക്കം
കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാമെത്ത തുലയ്താ സം
ഗമം ആറ്റിങ്ങh േമഖലയിh
നടന്നു. വhക്കല, കിളിമാനൂh,
കഴക്കൂട്ടം, െവഞ്ഞാറമ്മൂട് േമ
ഖലകhക്ക് േവണ്ടിയുള്ള പരി
ശീലനവും നടന്നു. പി. േഗാ
പകുമാh, രമണി സേന്താഷ്,
ജിലല്ാ ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്
ഗിരിജകുമാരി എന്നിവh
േനതൃതവ്ം െകാടുത്തു.

തിരുവനന്തപുരം:
തി
രുവനന്തപുരം ജിലല്യിെല
ഗ്രാമ-നഗരങ്ങളിh ജലസുര
ക്ഷയുെട സേന്ദശം ഉയhത്തി
അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന
ജലസേന്ദശയാത്ര സംഘടിപ്പി
ച്ചു. അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലായി
100 വാളhഡിയhമാh ഹരിത
വ്രസ്തം ധരിച്ച് കണ്ണികളായി.
െപാതുവാഹനത്തിh യാത്ര
െചയ്ത് പ്രചരണം നടത്തിയ
യാത്ര ഒരു േവറിട്ട പ്രവhത്തനം
ആയിരുന്നു. 15000 ആളുകളു
മായി േനരിട്ട് ആശയവിനിമയം
നടത്തി. 8000 ജലസുരക്ഷ
േനാട്ടുബുക്കുകh വിതരണം
െചയ്തു. 2000 വീടുകളിh
സന്ദhശനം നടത്തി. വീടുകh,
ബസ് സ്റ്റാhഡുകh, സhക്കാh
ഓഫിസുകh, തേദശ സവ്യം
ഭരണസ്ഥാപനങ്ങh എന്നിവ
സന്ദhശിച്ചു. രാ്രഷ്ടീയ േന
താക്കh, ജനപ്രധിനിധികh,
പരിസര സംരക്ഷണപ്രവhത്ത
കh എന്നിവരുമായി ആശയവി
നിമയം നടത്തി. പത്ത് േമഖലാ

േകന്ദ്രങ്ങളിh ജലസംരക്ഷണ
പ്രവhത്തനങ്ങh ഏെറ്റടുത്തു.
പ്രാഥമികവിവരേശഖരണം
നടത്തി. പ്രാേദശികസമൂഹം
ജലസംരക്ഷണപ്രവhത്തനം
ഏെറ്റടുത്തു.
െനയയ്ാറ്റിhകര പട്ടണത്തി
െല ഈഴക്കുളക്കരയിh വച്ച്
െനയയ്ാറ്റികര നഗരസഭ െചയ
hേപഴ്സh W.R. ഹിബ ഉദ്ഘാട
നം െചയ്തു. ൈവസ് െചയhമാh
െക. ഷിബു, കൗhസിലhമാh,
നാട്ടുകാh എന്നിവh പെങ്ക
ടുത്തു. െപരുങ്കടവിളയിെല
േകന്ദ്രത്തിh പാറശാല എം.
എh.എ സി.െക ഹരീന്ദ്രh
പെങ്കടുത്തു. പൂവച്ചാh പഞ്ചാ
യത്തിെല ആലമുക്ക്, പാേലാട്
പാണ്ഡയ്hപാറ വനേമഖലയി
െല മാഞ്ചിയം പല്ാേന്റഷh,
െവഞ്ഞാറാമ്മൂട്, ആറ്റിങ്ങh
പാലേയ്ക്കാണം, കഴക്കൂട്ടെത്ത
െതറ്റിയാh, വhക്കലയിെല
െചറുവള്ളിേക്കാണം, തിരുവന
ന്തപുരം നഗരത്തിെല കാലടി,

േനമെത്ത പ്രാവച്ചമ്പലം, എന്നീ
േകന്ദ്രങ്ങളിh ജലയാത്രാ സന്ദ
hശനം നടത്തി. ധാരാളം വനിത
കh, യുവസമിതി പ്രവhത്തകh
ഈ യാത്രയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുക
യുണ്ടായി. ഒരു കലാജാഥയുെട
പരയ്ടനത്തിന് സമാനമായ
സംഘാടനം നടന്നു. മഴപ്പാട്ടു
കh, ജലപ്പാട്ടുകh എന്നിവ
യാത്രയ്ക്ക് അഴക് കൂട്ടി. ജിലല്ാ
പരിസരവിഷയസമിതി കhവീ
നh ജാഥാമാേനജh ആയിരു
ന്നു. െക.ജി ഹരികൃഷ്ണh, ബി.
രേമഷ്, സദീറ ഉദയകുമാh,
ജിലല്ാ പ്രസിഡണ്ട്, ജിലല്ാ െസ
ക്രട്ടറി എന്നിവh യാത്രെയ
അനുഗമിച്ചിരുന്നു. ഈ ജലസ
േന്ദശയാത്രയുെട ഫലമായി
പത്ത് പരിസര വിഷയങ്ങh 10
േമഖലകളിലായി ഏെറ്റടുക്കുക
യുണ്ടായിരുന്നു. ജിലല്യിലാെക
വലിയ സവ്ാധീനം സൃഷ്ടിക്കാh
കഴിഞ്ഞ ഈ യാത്ര തീhത്തും
വയ്തയ്സ്തമായ പ്രവhത്തനെമന്ന്
വിലയിരുത്തുന്നു.

തുലയ്താസംഗമങ്ങളുെട
സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം
തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു

തിരുവനന്തപുരം: സാമൂ
ഹയ്നീതി നിേഷധിക്കെപ്പട്ട
സ് ത്രീ സ മൂ ഹ ത്ത ി െ h റ
അവകാശഅധികാരങ്ങh
േനടിെയടുക്കാനുള്ള കാഴ്ച
പാേടാെട വിഭാവനം െചയ്ത
തുലയ്താസംഗമങ്ങh തിരു
വനന്തപുരം ജിലല്യിh ആരം
ഭിച്ചു. ജിലല്ാതലത്തിലുള്ള
ഫാക്കhറ്റി കൂടിയിരുപ്പിനു
േശഷം സംസ്ഥാനെത്ത ആദയ്
െത്ത കുടുംബസംഗമം േനമം
േമഖലയിെല േനമം യൂണിറ്റി
h നടന്നു. 15 കുടുംബങ്ങh
പെങ്കടുത്തു. െനയയ്ാറ്റിhകര,
തിരുവനന്തപുരം, െപരുംങ്ക
ടവിള, പാറശാലയിെല െഫ
സിലിേറ്ററ്റhമാh ഉhെപ്പെട 46
േപh പെങ്കടുത്തു. യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡണ്ട് ബിന്ദുടീച്ചറു
െട അദ്ധയ്ഷതയിh നടന്ന
സംഗമം സംസ്ഥാന ജന്റh
കhവീനh പി. േഗാപകുമാh,
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