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സിജിെയ അനുസ്മരിച്ചു

ിെന ജനകീയമാക്കിയത് സിജി - െക.െക.കൃ കുമാർ

രണസേ ളന

ിൽ മുഖയ്പ്രഭാഷണം നട

ി സംസാരിക്കു

തൃശ്ശൂർ: ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്തിെന ജനകീയമാ
ക്കുന്നതിh മുന്നിh നിന്ന്
പ്രവhത്തിച്ചയാളാണ് സിജി
ശാന്തകുമാh എന്ന് െക,െക.
കൃഷ്ണകുമാh അനുസ്മരിച്ചു.
െമയ് 25ന് തൃശ്ശൂh ചങ്ങമ്പുഴ
ഹാളിh നടന്ന അനുസ്മരണ
സേമ്മളനത്തിh മുഖയ്പ്രഭാ
ഷണം നടത്തി സംസാരി
ക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

സിജി പ്രസിഡണ്ടായിരുന്ന
കാലത്ത് െക.െക.കൃഷ്ണകു
മാh ജനറhെസക്രട്ടറിയാ
യിരുന്നു. സിജിക്ക് മുമ്പും
പിhപും എന്ന രണ്ട് കാല
ഘട്ടം പരിഷത്തിനുെണ്ടന്നും
സിജിയിലല്ാത്ത പുതിയ കാ
ലഘട്ടെത്ത പരിഷത്ത് പ്രവ
hത്തനെത്ത പുതുക്കിപ്പണിയു
ന്നത് ആേലാചിക്കണെമന്നും
അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.

മുതിർന്നവർക്ക് ഇന്നെത്ത
കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പലതും
പഠിക്കാൻ ഉണ്ട്. ശാ്രസ്ത
സാേങ്കതിക രംഗത്ത് , കു
ട്ടികേളാടും യുവാക്കേളാടും
മുതിർന്നവർ ശിഷയ്െപ്പടണെമ
ന്നും ബാലസാഹിതയ്കാരനും
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ടു
മായ െക.െക.കൃഷ്ണകുമാർ
പറഞ്ഞു.

പയയ്ന്നൂh : ഏെറ ശ്രമ
കരവും ഉത്തരവാദിത്തമു
ള്ളതുമായ ഒന്നാണ് ബാ
ല സ ാ ഹ ി ത യ്ര ച ന െ യ ന്ന്
എഴുത്തുകാരനും സാംസ്കാ
രിക പ്രവhത്തകനുമായ എh
ശശിധരh അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
അതുെകാണ്ടുതെന്ന സൂക്ഷ്മത
േയാെട ൈകകാരയ്ം െചേയയ്ണ്ട
ഒന്നാണത്. എഴുത്തുകാhക്കു
േവണ്ടി െമയ് 12,13,14 തിയയ്തി
കളിh കാനായി യമുനാതീര
ത്തിh യുറീക്ക സംഘടിപ്പിച്ച
കയ്ാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത്
സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു
അേദ്ദഹം.
വ ർ ത്ത മ ാ ന ക ാ ല െ ത്ത
ജീവിതം വളെര സങ്കീർണമാ
ണ്. അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പു ഞങ്ങ
െളാെക്ക പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള
േകരളമലല്, ഇന്നെത്ത േകരളം.
അധികാരം േനരിട്ട് ജീവിത
ത്തിേലക്ക് കടന്നു കയറുന്നു.
അധികാരം ഹിംസാത്മകമായ
കടന്നുകയറ്റമാണ് നടത്തു
ന്നത്. എഴുത്ത് എന്ന വയ്വ
ഹാരത്തിലാകെട്ട എഴുത്തു
കാരും അധികാരഘടനയുെട
ഭാഗമായിത്തീരുന്നു. ജീവിത
ത്തിലും സമൂഹത്തിലുമുള്ള
ഈ സങ്കീർണാവസ്ഥെയ
നമ്മൾ തിരിച്ചറിേയണ്ടതുണ്ട്.

സങ്കീർണാവസ്ഥെയ സങ്കീർ
ണമായി തെന്ന നമ്മൾ
പ്രതിേരാധിക്കണം.
ബാലസാഹിതയ്ം കുട്ടികൾ
ക്കു േവണ്ടിയാെണന്നു നമ്മൾ
കരുതുന്നു. കുട്ടികൾക്കു
േവണ്ടി എഴുതുന്നയാൾ മു
തിർന്നവെരക്കൂടി വായനക്കാ
രാക്കാൻ ബാധയ്സ്ഥനാണ്.
നമ്മുെട മുമ്പിൽ നന്തനാരുെട
‘ ഉണ്ണിക്കുട്ടെന്റ േലാക’മുണ്ട്.
എഴുത്തുകാരൻ പട്ടാളക്കഥ
കൾ എഴുതുന്ന ആളാണ്;
പ്രണയ കഥകൾ എഴുതുന്ന
ആളാണ്. എന്നാൽ നന്തനാർ
െചയ്തത് 90 വയസ്സുകാെര
െക്കാണ്ടും ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ താ
നാെണന്നു േതാന്നിപ്പിക്കും
വിധം എഴുതി എന്നതാണ്.
ദവ്ിമുഖമുള്ള സർഗാത്മക പ്ര
ക്രിയയാണ് ബാലസാഹിതയ്
രചന. കുട്ടികെള രസിപ്പിക്കു
ന്ന ഒരു മുഖം. മുതിർന്നവർക്ക്
ആസവ്ാദയ്മാവുന്ന മെറ്റാരു
മുഖം. േലാകെത്ത മുഴുവൻ
ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയുന്ന,
മുതിർന്നവെര േപാലും കു
ട്ടികളിേലക്ക് വളരാൻ േപ്ര
രിപ്പിക്കുന്ന രചനയാവണം
ബാലസാഹിതയ്ം .
ഭ ാ ഷ യ ി ലൂ െ ട യ ാ ണ്

നമ്മൾ സംേവദനം നടത്തു
ന്നത്. ഭാഷയിലൂെടയാണ്
വായനക്കാരെന്റ മനസ്സിെന
പിടിെച്ചടുക്കുന്നത്. മാതൃഭാ
ഷയിലാണ് നമ്മുെട വയ്വഹാ
രം. എഴുത്തുമേത. പേക്ഷ,
എഴുതുേമ്പാൾ അതിെന്റ ഉപ
േയാഗപരത മാറി. േവെറാരു
റിഥം, താളം, അതുൾെക്കാ
ള്ളുന്നു. സാഹിതയ്രചനകൾ
നിലനില്ക്കണെമങ്കിൽ അത്
ഭാവുകതവ്ം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭാ
ഷയിലാവണം. നേരന്ദ്രനാഥി
നും മാലിക്കും ഒ.വി വിജയനും
ഒെക്ക അത്തരം ഭാഷയുണ്ട്.
കുട്ടികൾ സാേങ്കതികജ്ഞാ
നത്തിൽ നമ്മെളക്കാൾ മു
മ്പിലാണ്. അവർക്കു േവണ്ടി
എഴുതുേമ്പാൾ ഭാഷയിൽേപ്പാ
ലും ഇക്കാരയ്ം കണക്കിെലടു
ക്കണം. കട്ടികളുെട യഥാർത്ഥ
അനുഭവങ്ങളുമായി പലേപ്പാ
ഴും ബാലസാഹിതയ്ത്തിനു
ബന്ധമിലല്. പത്തു വർഷം മു
മ്പുവെര കവിതകൾ െവറും
word play ആയിരുന്നു എന്ന
റിയണം. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം
മുതൽ കുട്ടികൾ ഇടെപട്ടുന്ന
മുഴുവൻ അവസ്ഥകെളയും
ആവിഷ്കരിക്കുന്ന രചനകളാ
വണം ബാലസാഹിതയ്ം .
തുടhന്ന് ‘േലാകബാല

Reverse Mentoring- െന്റ
കാലമാണിത്.വിവര സാേങ്ക
തിക വിദയ്യുെട ആധുനിക
പാഠങ്ങൾ േവഗത്തിൽ മനസ്സി
ലാക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറ
യാണ്. പരമ്പരാഗത ഗുരുശി
ഷയ്ബന്ധത്തിൽ മാറ്റം വരണം.
അധയ്ാപകർ ശിഷയ്ന്മാരിൽ
നിന്ന് പഠിക്കാൻ തയയ്ാറാക
ണം. കടലാസിൽ അച്ചടിച്ച
ത് മാത്രെമ വായിക്കൂ എന്ന
ശാഠയ്ം മാറ്റണം. ഇ-േലണിങ്ങി
െന്റ സാധയ്തകൾ പ്രേയാജന
െപ്പടുത്തണം. േലാക ബാല
സാഹിതയ് രംഗത്ത് വൻ മാറ്റ
ങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നത്. ഇക്കാരയ്ത്തിൽ
നാം വളെര പുറകിലാണ്.
എലല്ാ രംഗത്തും ജനകീയത
യും സർഗ്ഗാത്മകതയും നില
നിർത്താനാകണം. സമൂഹവും
ശാ്രസ്തവും തമ്മിൽ പാരസ്പരയ്ം
േവണം. ശാ്രസ്തെത്ത സാമാനയ്
േബാധമാക്കാനുള്ള തുടർച്ച
യായ ശ്രമം അന്ധവിശവ്ാസ

നിർമ്മാർജ്ജനത്തിെന്റ മു
ന്നുപാധിയാണ്. അേദ്ദഹം
പറഞ്ഞു.
പരിഷത്ത് ജിലല്ാ പ്രസിഡ
ണ്ട് എം.എ.മണി അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. പ്രസിദ്ധീകരണ
സമിതി െചയർമാൻ േഡാ.
കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ,
സിജി എന്ന രാ്രഷ്ടീയക്കാര
െനയും അധയ്ാപകസംഘടനാ
പ്രവhത്തകെനയു, ശ്രീമത്
വിദയ്ാപീഠം ബാലശാ്രസ്ത
ഇhസ്റ്റിറ്റയ്ൂട്ട് തലവെനയും
േകരള സാക്ഷരതാപ്രവhത്ത
നത്തിെന്റ അമരക്കാരെനയും
പരിചയെപ്പടുത്തി. യുറീക്ക
മാേനജിംഗ് എഡിറ്റർ െക
.വിജയൻ, ജിലല്ാ െസക്രട്ട
റി െക.എസ്.സുധീർ, ടി.
സതയ്നാരായണൻ, ടി.എ
.ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു. ശാ്രസ്ത മാസികാ
പ്രചാരകർക്കുള്ള സമ്മാന
വിതരണം നടന്നു.

പുതിയ യുറീക്കെയ സവ്പ്നം കണ്ട് യുറീക്ക രചനാകയ്ാമ്പ്



സാഹിതയ്ം ഇന്ന്’ എന്ന മുഖയ്
അവതരണം െക.െക.കൃഷ്ണകു
മാh നിhവഹിച്ചു.
കുട്ടികhക്കുേവണ്ടിയുള്ള
പുസ്തകങ്ങളിh ഒരുപാട് മാറ്റം
സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. േലാക
ത്തിെന്റ എലല്ാ ഭാഗങ്ങളിലും
ഈ മാറ്റം കാണാh കഴിയും.
കുട്ടികേളാട് പറയാh പറ്റാ
ത്ത കാരയ്ങ്ങളിലല്. അെതങ്ങി
െന പറയുന്നു എന്നതിലാണ്
കാരയ്ം. ലളിതമായ ഭാഷ,
മേനാഹരമായ ചിത്രങ്ങh,
അതിലും മേനാഹരമായ
െല ഔട്ട്, ഇവെയലല്ാം
കുട്ടിെയ പുസ്തകങ്ങളിേലയ്ക്ക്
വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥര
ചയിതാവിനും ചിത്രകാരനും
തുലയ്പ്രാധാനയ്മാണ് ഇത്തരം
പുസ്തകങ്ങളിh.
പുസ്തകങ്ങh മാത്രമലല്,
കുട്ടികhക്കുേവണ്ടിയുള്ള
ആനിേമഷh വീഡിേയാകh,
െവബ്ൈസറ്റുകh, സിനി
മകh...വളെര വിപുലമായ
േലാകമാണ് മുന്നിh. കുട്ടി
കh മാത്രമലല് മുതിhന്നവരും
വലിയ േതാതിh ഇത്തരം സൃ
ഷ്ടികളുെട അനുവാചകരായി
മാറുന്നു.
ഇവയിh നിെന്നലല്ാം
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നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉhെക്കാ
ള്ളാനുണ്ട്; സവ്ാംശീകരിക്കാ
നുണ്ട്. പഴയ രീതിയിലുള്ള
കഥകളും പാട്ടുകളും െകാണ്ട്
പുതിയ കാലെത്ത കുട്ടികെള
തൃപ്തിെപ്പടുത്താനാവിലല്. ഇന്റ
hെനറ്റ് വഴി തുറന്നുകിട്ടിയ
പുതിയ േലാകത്തിെന്റ സാ
ധയ്തകെള കുട്ടികhക്കായി
നാം പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിെയ
പറ്റൂ. ആവിഷ്കാരത്തിെന്റയും
പ്രസിദ്ധീകരണത്തിെന്റയും
പുതിയ േമച്ചിhപ്പുറങ്ങh േത
ടിയിെലല്ങ്കിh നാം ചവറ്റുകുട്ട
യിേലയ്ക്ക് വലിെച്ചറിയെപ്പടും.
കുട്ടികh അവരുെട പാട്ടിന്
േപാവും; തീhച്ച. കൃഷ്ണകുമാh
ഓhമിപ്പിച്ചു
രചനകളുെട അവതരണ
വും ചhച്ചയും കയ്ാമ്പിെന
സജീവമാക്കി. െജhഡh
ചhച്ച, നാളെത്ത യുറീക്കെയ
ക്കുറിച്ചുള്ള ഉള്ളുതുറക്കh,
ബാലസാഹിതയ്കൃതികളുെട
പ്രദhശനം, സിനിമാപ്രദhശനം
എന്നിവ കൂടി കയ്ാമ്പിെന്റ
ഭാഗമായിരുന്നു. പുതിയ യു
റീക്കെയക്കുറിച്ചുള്ള ചhച്ച
കh െകാണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ
യുറീക്ക രചനാ കയ്ാമ്പ് െമയ്
14 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് സമാപിച്ചു.

2
അംഗീകാരമില്ലാത്ത
വിദയ്ാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള
ഡി.പി.ഐ നിർേദ്ദശം
അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കുക
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണ
സായാഹ്നസദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു

മാനന്തവാടി: േകരളത്തി
െന്റ െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ
േമഖലെയ
തകhക്കുന്ന
അനധികൃത വിദയ്ാലയങ്ങh
അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള ഡി.പി.ഐ
നിhേദ്ദശെത്ത േകരളശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് വയനാട്
ജിലല്ാകമ്മറ്റി സവ്ാഗതം െചയയ്ു
ന്നു. അhഎയ്ഡഡ്, സി.ബി.
എസ്.ഇ,ഐ.സി.എസ്.ഇ
വിദയ്ാലയങ്ങളുെട േമh സാ
മൂഹികനിയന്ത്രണം െകാണ്ടു
വരുന്നതിനുള്ള സതവ്ര നടപടി
കh വിദയ്ാഭയ്ാസ വകുപ്പിെന്റ
ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവണം.
മാനന്തവാടിയിh സംഘടിപ്പി
ച്ച െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സം
രക്ഷണ സായാഹ്ന സദസ്സ്
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്തിെന്റ േകന്ദ്രനിhവവ്ാ
ഹക സമിതിയംഗം പി.വി.
സേന്താഷ് ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
കുട്ടിയിh ജ്ഞാേനാത്പ്പാദനം
നടേക്കണ്ടത് മാതൃഭാഷയിh
ആകണം.ഇതിനുതകും വിധം
പ്രവhത്തനങ്ങh ഉhെപ്പടുത്തി

വിദയ്ാലയ വികസനേരഖകh
തയയ്ാറാക്കി സമയബന്ധിത
മായി നടപ്പിലാേക്കണ്ടതാണ്.
പത്താം കല്ാസ്, പല്സ്ടു പരീക്ഷാ
വിജയികളായ മുഴുവh പട്ടി
കവhഗ്ഗ വിദയ്ാhത്ഥികhക്കും
ഉപരിപഠന സൗകരയ്ം ലഭിേക്ക
ണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നു മുതh പല്സ്
ടു വെര കല്ാസുകെള ഒറ്റ കല്സ്റ്റ
റായി കണക്കാക്കണെമന്നും
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ രംഗെത്ത
മാറ്റം ബന്ധെപ്പട്ട ഉേദയ്ാഗ
സ്ഥതലത്തിലും ഉhെക്കാ
ണ്ട് പ്രവhത്തിക്കണെമന്നും
േയാഗം ചhച്ചെചയ്തു.േമഖലാ
പ്രസിഡണ്ട് ഒ.െക.രാജു അധയ്
ക്ഷത വഹിച്ചു.വിഷയസമിതി
കhവീനh ഇ.െക.ജയരാജh
മാസ്റ്റh സവ്ാഗതവും കhവീ
നh െക.െക.സുേരഷ് കുമാh
നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജിലല്ാപ്രസി
ഡണ്ട് പി.സുേരഷ്ബാബു,
െക.ബി.സിമിh, െബന്നി മാസ്റ്റ
h, വി.ജി.ഗിരിജ, വി.സുേരഷ്
കുമാh എന്നിവh സംസാരിച്ചു.

ജലയാത്ര
തിരുവനന്തപുരം : െമയ്
5ന് പാറശ്ശാലയിh നിന്ന്
ആരംഭിച്ച് 25ന് േനമത്ത്
സമാപിച്ച ജലയാത്ര 26 േക
ന്ദ്രങ്ങളിh പരയ്ടനം നടത്തി.
പാണ്ഡയ്h പാറയിെല സവ്ീ
കരണസേമ്മളനം വാമന
പുരം േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്ത്
പ്രസിഡണ്ട് െക.പി.ചന്ദ്രh
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. നന്ദിേയാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്
വിവി അജിത് കുമാh അധയ്
ക്ഷനായിരുന്നു. െപരിങ്ങനം
പഞ്ചായത്ത് അംഗം പരുത്തി
വിള സലീം, ജാഥാകയ്ാപ്റ്റh

ജയകുമാh, പരിഷത്ത് ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി ഷിബു അരുവിപ്പു
റം, േഡാ.കമാലുദ്ദീh എന്നി
വh ജലസേന്ദശയാത്രയുെട
വിശദാംശങ്ങh ജനങ്ങളുമായി
പങ്കുവച്ചു.
ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്ന അേക്ക
ഷയ്, മാഞ്ചിയം പല്ാേന്റഷെന
തിെരയുള്ള സമരങ്ങhക്ക്
പരിഷത്ത് പിന്തുണ അറി
യിച്ചു. വരുന്ന മഴക്കാലെത്ത
സവ്ീകരിക്കുവാh മഴെവള്ളം
സംഭരിക്കുവാh ബഹുവിധ
പദ്ധതികh ജനങ്ങളുമായി
ചhച്ച െചയ്തു.

ആദരാഞ്ജലികൾ
േനമം േമഖല പ്രസിഡ
ന്റ് ശ്രീേദവകുമാർ (52)
അ ന്ത ര ി ച്ചു. മ ല യ ാ ള ം
അധയ്ാപകനായിരുന്നു.
ഭാരയ്യും 2 െപൺമക്കളു
മുണ്ട്. ഹൃദയാഘാതമാ
യിരുന്നു മരണ കാരണം.

ആേവാലം യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു
നാദാപുരം : നാദാപുരം
േമഖലയിെല ആേവാലം
േകന്ദ്രമായി പുതിയ യൂണിറ്റ്
രൂപീകരിച്ചു. സി.സി.യു.പി
സ്കൂളിൽ േചർന്ന യൂണിറ്റ് രൂ
പീകരണ േയാഗത്തിൽ ജിലല്ാ
േജായിന്റ് െസക്രട്ടറി വി.െക.
ചന്ദ്രൻ, േമഖലാ പരിസര
വിഷയസമിതി കൺവീനർ
പി.െക.അേശാകൻ എന്നിവർ

സംസാരിച്ചു. െക.സുധീർ
മാസ്റ്റർ അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു.
േഹമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, അനു
പാടയ്ംസ് എന്നിവർ ആശംസ
കൾ േനർന്നു. എ.െക.സുേരഷ്
ബാബു പ്രസിഡന്റ്, ജിതിൻ.
ജി.സി െസക്രട്ടറി എന്നിവർ
ഭാരവാഹികളായി യൂണിറ്റ്
കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. േയാഗ
ത്തിൽ 36 േപർ പെങ്കടുത്തു.
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കിണർ നിറയ്ക്കൽ : ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള
ശിൽപശാല
കണ്ണൂർ : കിണർ നിറയ്ക്കൽ
സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണവിവര
ങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക്
നൽകുന്നതിനുേവണ്ടി ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് കണ്ണൂ
രിൽ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പി
ച്ചു. മഴെകായ്ത്ത് നടത്തുന്നതിന്
ഉചിതമാർഗ്ഗമാണ് കിണർ
പുനർനിറയ്ക്കൽ. മഴക്കാലം
ഇതിന് അനുേയാജയ്മായ
സന്ദർഭമാണ്. ഒരു പഞ്ചാ
യത്തിെല മുഴുവൻ കിണറു
കളും പുനർനിറച്ചാൽ ആ

പഞ്ചായത്തിൽ ജലക്ഷാമേമാ
ടാങ്കർ െവള്ളേമാ ആവശയ്
മിെലല്ന്ന് ശിൽപ്പശാലയിൽ
വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു.
വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലാ
യി 70 േപർ ശിൽപശാലയിൽ
പെങ്കടുത്തു. കിണർ പുനർ
നിറയ്ക്കh ഏറ്റവും െചലവു
കുറഞ്ഞ ശാ്രസ്തീയ മാർഗ്ഗമാ
ണ്. പരിഷത്ത് ഗേവഷണ
സ്ഥാപനമായ ഐ.ആർ.ടി.സി
വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്
അനുസൃതമായി കണ്ണൂർ

ജിലല്യിെല വിദഗ്ധരായ
പല്ംബിഗ് െതാഴിലാളികെള ഉൾ
െപ്പടുത്തി 35 അംഗ കിണർ നി
റയ്ക്കൽ സാേങ്കതിക േസനെയ
രൂപീകരിച്ചു. െപ്രാഫ.െക.
വാസുേദവൻ പിള്ള ശിൽപ
ശാലക്ക് േനതൃതവ്ം നൽകി.
െക.ബാലൻ അധയ്ക്ഷനായി
രുന്നു. പരിസര വിഷയസമി
തി കൺവീനർ െക.വിേനാദ്
കുമാർ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
അവതരിപ്പിച്ചു.

ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി ട്രീറ്റ്െമന്റ് പല്ാന്റ്
ഡികമ്മീഷൻ െചയ്യണം
കണ്ണൂh : നിയമപരമായി
നിബന്ധനകളും ദൂരപരിധി
നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കാ
ത്തതും പ്രവhത്തനാനുമതി
ഇലല്ാത്തതും അപരയ്ാപ്തമായ
സാേങ്കതികവിദയ് പ്രവhത്തി
ക്കുന്ന തുമ ാ യ
ഏഴിമല
നാവിക അക്കാദമി ട്രീറ്റ്െമന്റ്
ഉടh ഡികമ്മീഷh െചയയ്ണ
െമന്ന് േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് കണ്ണൂh ജിലല്ാക്ക
മ്മിറ്റി ആവശയ്െപ്പട്ടു. വലിയ
േതാതിh പാരിസ്ഥിതിക മലി
നീകരണമാണ് ട്രീറ്റ്െമന്റ്
സമീപവാസികhക്ക് വരുത്തി
െവക്കുന്നത്. അക്കാദമിയുെട
ഭാവിവികസനം പരിഗണിച്ച്
ആധുനിക സാേങ്കതികവിദയ്

ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി ആവശയ്
മായ സംസ്കരണേശഷിയുള്ള
പല്ാന്റ് സ്ഥാപിക്കണം.
ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി
പല്ാന്റിh നിന്ന് ശുദ്ധീകരണപ്ര
വhത്തനത്തിന് വിേധയമായി
പുറത്തുവരുന്ന ജലത്തിh
ഫീക്കh േകാളിേഫാം ബാക്ടീ
രിയയുെട സാന്നിധയ്ം കൂടിയ
അളവിh കെണ്ടത്തിയ സാഹ
ചരയ്ത്തിh പല്ാന്റിെന്റ പ്രവhത്ത
നം ഉടh നിhത്തിെവക്കണം.
ഈ േമഖലയിെല മുഴുവh
കിണറുകh അണുവിമുക്ത
മാക്കുവാh ആേരാഗയ്വകുപ്പ്
നടപടി സവ്ീകരിക്കണം. പ്രശ്നം
ശാശവ്തമായി പരിഹരിക്കുന്ന
തുവെര സൗജനയ് കുടിെവള്ളം

വിതരണം െചയയ്ുവാh അക്കാ
ദമിയുെട സഹായത്താh
നടപടി േവണം.
പല്ാന്റിെന്റ പടിഞ്ഞാറുഭാഗ
െത്ത െചരിവിലുള്ള കിണh
ജലത്തിh കാണുന്ന നിറമാറ്റം,
കിണറുകളിെല ജലം ഉയരുന്ന
ത് സംബന്ധിച്ച പ്രതിഭാസം,
കിണറുകളുെട ഭൂപ്രകൃതി
ഇവ കണക്കിെലടുക്കുേമ്പാ
h പ്രസ്തുത പല്ാന്റിന് േചാhച്ച
ഉെണ്ടന്ന് സയന്റിസ്റ്റ് പി.എം.
സിദ്ധാhഥെന്റ േനതൃതവ്ത്തി
ലുള്ള പരിഷത്ത് സംഘം
വിലയിരുത്തുന്നു.

എറണാകുളം ജില്ലാപ്രവർത്തക കൺവൻഷൻ
എറണാകുളം : സംസ്ഥാന
വാർഷിക റിേപ്പാർട്ടിങ്ങിനും
പ്രവർത്തന സമീപനങ്ങൾ
ചർച്ച െചയയ്ുന്നതിനും േവ
ണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തക കൺ
വൻഷനുകൾ േകാലേഞ്ചരി
േമഖലയിെല പുത്തൻകുരി
ശിലും ൈവപ്പിൻ േമഖലയി
െല ഞാറക്കലുമായി നടന്നു.
ൈവപ്പിൻ, പറവൂർ ആലുവ,
അങ്കമാലി, എറണാകുളം
േമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള
യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി / പ്രസി
ഡന്റുമാരും േമഖലാ കമ്മറ്റി
അംഗങ്ങളും പെങ്കടുത്ത
കൺവൻഷനിൽ ജനറൽ
െസക്രട്ടറി ടി.െക മീരാഭായ്
സംസ്ഥാന വാർഷിക തീരു
മാനങ്ങളും െപ്രാഫ പി.െക
രവീന്ദ്രൻ പ്രവർത്തന സമീപ
നവും അവതരിപ്പിച്ചു . തുടർ
ന്ന് േമഖലാ െസക്രട്ടറിമാർ

യൂണിറ്റുകൾ ഏെറ്റടുത്തിട്ടുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങൾ േക്രാഡീ
കരിച്ചവതരിപ്പിച്ചു . ജിലല്ാ
േജായിന്റ് െസക്രട്ടറി ജയ
എം ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും
ൈവസ് പ്രസിഡന്റ് സി.ഐ
വർഗീസ് സാമ്പത്തികവും
സംബന്ധിച്ച അവതരണങ്ങൾ
നടത്തി. േമഖലാ െസക്രട്ടറി
െക വി േതാമസ് സവ്ാഗതവും
രഘുരാജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ജിലല്ാ പ്രസിഡന്റ് െക.ആർ ശാ
ന്തീേദവി അധയ്ക്ഷയായിരുന്നു.
90 േപർ പെങ്കടുത്തു.
പുത്തൻകുരിശ് യു.പി
സ്കൂളിൽ നടന്ന കൺവൻഷ
നിൽ ശാ്രസ്തഗതി മാേനജിങ്ങ്
എഡിറ്റർ പി.എ.തങ്കച്ചൻ
സംസ്ഥാന വാർഷിക റിേപ്പാർ
ട്ടിങ്ങും സംസ്ഥാന െസക്രട്ടറി
െക മേനാഹരൻ പ്രവർത്തന

ആവശയ്മുണ്ട്

സമീപനത്തിെന്റ അവതരണ
വും നടത്തി. േകാതമംഗലം,
മുളന്തുരുത്തി തൃപ്പൂണിത്തുറ
േമഖലാ െസക്രട്ടറിമാർ
യൂണിറ്റ് ഏെറ്റടുത്ത പ്രവർ
ത്തനങ്ങളുെട േക്രാഡീകൃത
റിേപ്പാർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജിലല്ാ
േജായിൻറ് െസക്രട്ടറി എ.എ
സുേരഷും സാമ്പത്തിക അവ
തരണം െകഎസ് രവിയും
നടത്തി. െപ്രാഫ പി.ആർ
രാഘവൻ അധയ്ക്ഷനായി
രുന്നു. േകാലേഞ്ചരി േമ
ഖലാ െസക്രട്ടറി അജയൻ
സവ്ാഗതവും പി.െക വാസു
നന്ദിയും പറഞ്ഞു. യൂണിറ്റു
കൺവൻഷനുകൾ സമയബ
ന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കു
ന്നതിനുള്ള പല്ാനിേങ്ങാെട
കൺവൻഷൻ സമാപിച്ചു.
70 േപർ പെങ്കടുത്തു.

പരിഷത്തിെന്റ പ്രസിദ്ധീകരണസമിതിയിേലക്ക് എഡിേറ്റാറിയh അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രൂഫ് റീഡh,
ഡിടിപി വിദഗ്ധh എന്നിവെര ആവശയ്മുണ്ട്.
േയാഗയ്ത :
എഡിേറ്റാറിയh അസിസ്റ്റന്റ് : സയhസിh ബിരുദം, പുസ്തകം എഡിറ്റിംഗിh പരിചയവും
താല്പരയ്വും, മലയാളഭാഷാ പ്രാവീണയ്വും ഡിടിപി പരിജ്ഞാനവും.
പ്രൂഫ് റീഡh : സയhസിh ബിരുദം, മലയാള ഭാഷാ പ്രാവീണയ്ം, ഡിടിപി പരിജ്ഞാനം
ഡിടിപി : േപജ് േമക്കറിh മലയാളം ഇh്രസ്കിപ്റ്റ് ൈടപ്പിംഗ്
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ജനറൽ െസക്ര റിയുെട ക

്

മനുഷയ്െന പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൂ
പ്രിയെപ്പട്ടവേര,
അരേക്കാടി രൂപയുെട പുസ്തകപ്രചാരണത്തിലൂെടയും
ജനപങ്കാളിത്തംെകാണ്ടും ആശയസമ്പുഷ്ടതെകാണ്ടും
സമ്പന്നമായ അനുബന്ധപരിപാടികളിലൂെടയും തനതായ
വിഭവസമാഹരണരീതികളിലൂെടയും പരിഷത്തിെന്റ
ചരിത്രത്തിൽ ഇടം േനടിയ കണ്ണൂർ സേമ്മളനം നൽകിയ
ആേവശേത്താടും ആത്മവിശവ്ാസേത്താടും കൂടി പുതിെയാരു
പ്രവർത്തനവർഷത്തിേലക്ക് നാം കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
സേമ്മളനത്തിെല ഉദ്ഘാടനപ്രസംഗം, പിടിബി സ്മാ
രകപ്രഭാഷണം, ഹാൽഫ്ഡൺ മാലർ അനുസ്മരണ
പ്രഭാഷണം എന്നിവ പ്രിതിനിധികൾക്ക് ആശയപരമായി
ഏെറ െതളിച്ചം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നവയായിരുന്നു
എന്നാണ് െപാതുെവ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
സേമ്മളനം സമ്മാനിച്ച ആേവശവും ആത്മവിശവ്ാസവും
ആശയപരമായ െതളിച്ചവും ഒട്ടും േചാർന്നുേപാകാെത
നമ്മുെട മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും പകർന്നുനൽകുക എന്ന
ഭാരിച്ചതും അനിവാരയ്വുമായ പ്രവർത്തനമാണ് അടിയ
ന്തിരമായി നമുക്ക് െചയ്യാനുള്ളത്. വാർഷികെത്തത്തുടർന്ന്
െമയ് 13,14 തിയതികളിൽ േചർന്ന സംയുക്ത നിർവാഹക
സമിതി അതിന് വയ്ക്തമായ രൂപേരഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാകൺെവൻഷനുകൾ
ഏകേദശം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ജൂൺ 15നകം മുഴുവൻ
യൂണിറ്റ് കൺെവൻഷനുകളും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയണം.
യൂണിറ്റ് കൺെവൻഷനുകൾ ഒരു ചടങ്ങായി മാറ്റാെത
സംഘടനെയ അടുത്ത ഒരു വർഷക്കാലം മുേന്നാട്ടു നയിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഊർജപ്രസരണ പരപാടിയാക്കി മാറ്റണെമന്ന്
േസ്നഹപൂർവം അഭയ്ർഥിക്കുകയാണ്.
വാർഷിക സേമ്മളന വിലയിരുത്തലും സംസ്ഥാനസേമ്മ
ളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച സംഘടനാേരഖയുെടയും നിർവാ
ഹകസമിതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രവർത്തനപരിപാടികളുെടയും
അവതരണവുമാണ് കൺെവൻഷനുകളിൽ നടേക്കണ്ടത്.
ഈ കൺെവൻഷനുകളിൽ വച്ച് പ്രവർത്തനപരിപാടി
കൾ തങ്ങളുേടതാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം നടക്കണം.
ഈ കൺെവൻഷനുകൾ ഒരു സംഘടനാ വിദയ്ാഭയ്ാസ
പ്രവർത്തനം കൂടിയാെണന്ന് ഓർമിപ്പിക്കെട്ട.
സമാന്തരമായി അംഗതവ്പ്രവർത്തനവും നടേക്കണ്ടതു
ണ്ട്. നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങെള മുഴുവൻ േനരിൽ കണ്ടുത
െന്ന പുതുക്കണം. അേതാെടാപ്പം പുതിയ അംഗങ്ങെള
കെണ്ടത്താനുള്ള ശ്രമവും ഉണ്ടാകണം. നമ്മുെട പ്രേദശത്ത്
പരിഷത്തിേലക്ക് െകാണ്ടുവേരണ്ടവർ ആെരാെക്കെയന്ന്
ചർച്ച െചയ്ത് അവെര കണ്ട് സംസാരിച്ച് അംഗങ്ങളാക്കി
മാറ്റണം. സ്ത്രീകെളയും യുവാക്കെളയും വിവിധ വിഷയങ്ങളി
ൽ ൈവദഗ്ധയ്മുള്ളവെരയും സംഘടനയിൽ െകാണ്ടുവരു
ന്നതിൽ പ്രേതയ്കം ശ്രദ്ധിക്കുമേല്ലാ.
ജനങ്ങൾക്കിടയിേലക്ക് ഇറങ്ങിെച്ചന്ന് പ്രവർത്തി
ക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു അവസരമായി "മൺസൂണിെന
വരേവൽക്കാം" പരിപാടിെയയും ജൂൺ 5െന്റ പരിസരദി
നാചരണെത്തയും നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയണം. യൂണിറ്റുകളും
േമഖലകളും പരമാവധി കഴിവ് ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട്
മൺസൂൺ മഴെയ നമ്മുെട മണ്ണിേലക്കും ജലാശയങ്ങളിേല
ക്കും ഇറക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തിെക്കാണ്ടുേവ
ണം മൺസൂണിെന വരേവൽേക്കണ്ടത്.
"connecting people to nature" എന്നതാണ് ഈ
വർഷെത്ത പരിസരദിന മുദ്രാവാകയ്ം - ജനങ്ങെള പ്രകൃ
തിയുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തുക. നാനാവിധ പ്രവർത്തനപ
രിപാടികളാണ് പരിസരദിനേത്താടനുബന്ധിച്ച് നാടാെക
നടക്കാൻ േപാകുന്നത്. വിവിധ സംഘടനകളും സ്ഥാപന
ങ്ങളും ഭരണസംവിധാനങ്ങെളല്ലാം ഈ ദിനാചരണത്തിൽ
പങ്കാളികളാകും. നാം നമ്മുെട തനിമ നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു
ള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകണം. ഈ സന്ദർഭം
പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് connecting parishad
to people എന്ന ലക്ഷയ്ം കൂടി നാം മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കണം.
ശക്തമായ ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാനമായി പരിഷത്തിെന
മാറ്റാനുള്ള അവസരമായി ഇതിെന കാണണം.
ഓേരാ പ്രവർത്തനവും കൃതയ്മായി അറിയിക്കാനും
ശ്രദ്ധിക്കേണ..
േസ്നഹേത്താെട
ടി.െക.മീരാഭായ്
ജനറൽെസക്രട്ടറി


പത്രക്കുറിപ്പ്

അംഗീകാരമില്ലാത്ത 1500േലെറ സ്കൂൾ
അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള
ഡി.പി.ഐ നിർേദ്ദശം
അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കുക
സംസ്ഥാനത്ത് അംഗീകാ
രമിലല്ാെത പ്രവhത്തിക്കുന്ന
1500േലെറ സ്കൂh അടച്ചു
പൂട്ടാനുള്ള ഡി.പി.ഐയുെട
നിhേദ്ദശെത്ത േകരള ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് സവ്ാഗതം
െചയയ്ുന്നു. 2009െല േദശീയ
വിദയ്ാഭയ്ാസ
അവകാശ
നിയമം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും
േകരളത്തിh അനധികൃത
വിദയ്ാലയങ്ങh പ്രവhത്തിച്ചു
വരികയാണ്. അംഗീകാരമി
ലല്ാെത പ്രവhത്തിക്കുന്ന പ്രീ
ൈപ്രമറി വിദയ്ാലയങ്ങളുെട
കണക്കു കൂടി വരുേമ്പാh
എണ്ണം ഇതിേലെറ കൂടുെമ
ന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. മാ
ത്രമലല് സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.
സിഎസ്.ഇ. അഫിലിേയഷh
പത്രക്കുറിപ്പ്

െസക്കണ്ടറി സ്കൂളുകhക്ക്
മ ാ ത്രമ ാ െ ണ ന്ന ി ര ി െ ക്ക
ഭാവിയിh അംഗീകാരം ലഭി
ക്കുെമന്ന് രക്ഷാകhത്താക്കെള
െതറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പ്രവhത്തിക്കു
ന്ന പ്രീ ൈപ്രമറി, ൈപ്രമറി
വിദയ്ാലയങ്ങളുമുണ്ട്. അംഗീ
കാരമിലല്ാെത പ്രവhത്തിക്കുന്ന
ഈ വിദയ്ാലയങ്ങളും അടച്ചു
പൂേട്ടണ്ടതുണ്ട്.
േ ക ര ള ത്ത ി െ ന്റ
െപാ
തുവിദയ്ാഭയ്ാസേമഖലെയ
തകhക്കുന്ന അനധികൃത വി
ദയ്ാലയങ്ങh അടച്ചു പൂട്ടുന്ന
േതാെടാപ്പം അhഎയ്ഡഡ്
സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.
എസ്.ഇ വിദയ്ാലയങ്ങളുെട
േമh സാമൂഹയ് നിയന്ത്രണം

െകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപ
ടികളും വിദയ്ാഭയ്ാസവകുപ്പിെന്റ
ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണം.
സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ സംര
ക്ഷ ണ പ്രവ h ത്ത ന ങ്ങ h ക്ക്
കരുത്തു പകരുന്നതിനും
െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസരംഗത്ത്
പ്രവhത്തിക്കുന്നവhക്ക് ആത്മ
വിശവ്ാസം നhകുന്നതിനും ഈ
തീരുമാനം സഹായകമാവും.
ഡി.പി.ഐ േയാഗത്തിെന്റ
നിhേദ്ദശം നടപ്പിലാക്കുന്നതി
നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി
മുേന്നാട്ടു േപാകണെമന്ന്
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരി
ഷത്ത് േകരള സhക്കാരിേനാട്
അഭയ്hഥിക്കുന്നു.

വിഴിഞ്ഞം കരാർ റദ്ദാക്കുക. പദ്ധതി ഉേപക്ഷിക്കുക
വിഴിഞ്ഞം കരാർ അദാനി
ഗ്രൂപ്പിന് സാമ്പത്തിക േനട്ടം
ഉണ്ടാക്കുന്നതും സംസ്ഥാന
ഖജനാവിന് വലിയ ബാധയ്ത
ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണന്ന്
സി. എ. ജി നിയമസഭയിൽ
സമർപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ടിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
പരിഷത്തുൾെപ്പെട നിരവധി
സംഘടനകളും വയ്ക്തികളും
ഇക്കാരയ്ം േനരെത്ത തെന്ന ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ
എതിർപ്പുകെള ഒട്ടുംതെന്ന
പരിഗണിക്കാെതയാണ് മുൻ
സർക്കാരിെന്റ കാലത്ത് പദ്ധ
തിക്ക് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്.
േകരളത്തിെന്റ ഏറ്റവും
ൈജവസമ്പന്നവുമായ കടh
േമഖലകളിh
ഒന്നാണ്
വിഴിഞ്ഞം. കടh ആവാസവയ്
വസ്ഥയ്ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ടാക്കുന്ന
ആഘാതം ഏെറ വലുതാെണ
ന്ന കാരയ്ത്തിh ആhക്കും
സംശയമിലല്. ൈജവവയ്വസ്ഥ
ക്കുണ്ടാകുന്ന അപരിഹാരയ്
മായ ആഘാതങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ഗൗരവമായ അേനവ്ഷണം പരി
സരാഘാത പത്രികയിലിലല്.
ഇക്കാരയ്ം നിരവധി വിദഗ്ധh
ചൂണ്ടിക്കാണിെച്ചങ്കിലും അത്
ഇേപ്പാഴും കണക്കിെലടുത്തി
ട്ടിലല്. ഇന്തയ്യുെട വിവിധ
കടhത്തീരങ്ങളിh വിവിധ
ആവശയ്ങ്ങhക്കായി നിhമിക്ക
െപ്പട്ട പുലിമുട്ടുകh കടhത്തീ
രത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വളെര

അപകടകരവും പ്രതയ്ക്ഷവു
മായ മാറ്റങ്ങെള കണ്ടറിഞ്ഞു
െകാണ്ട് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയു
െട ആഘാതം പരിഗണനയിh
എടുത്തിലല്.
വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി സാമ്പ
ത്തികമായി വhനഷ്ടമാെണന്ന്
േകന്ദ്രസhക്കാh തെന്ന വയ്ക്ത
മാക്കിയിരുന്നു. വാണിജയ്പ്രാ
ധാനയ്മുള്ള ഒരു തുറമുഖെമന്ന
നിലയിേലാ പ്രകൃതിദത്ത തു
റമുഖെമന്ന നിലയിേലാ വി
ഴിഞ്ഞെത്ത പരിഗണിക്കാനാ
വിലല്. അദാനിയുമായി േകരള
സhക്കാh നടത്തിയ ഒത്തുതീ
hപ്പു വയ്വസ്ഥകളിലൂെട അവ
hക്ക് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന
വിധത്തിലാണ് കരാh രൂപെപ്പ
ടുത്തിയത്. െമാത്തം പദ്ധതി
പ്രേദശത്തിെന്റ മൂന്നിെലാന്ന്
സ്ഥലം അദാനിയുെട സവ്കാരയ്
കമ്പനിക്ക് റിയh എേസ്റ്ററ്റിനാ
യി വിട്ടുനhകുകയും ഇത്
ഈടുവച്ച് വായ്പെയടുക്കാh
അവhക്ക് അവകാശം നhകു
കയും െചയ്തു. അവിെട നടക്കു
ന്ന സവ്കാരയ് നിhമാണങ്ങh
േപാhട്ടിെന്റ േപരിലായതിനാh
നിലവിലുള്ള തീരേദശ നിയ
ന്ത്രണനിയമങ്ങh ബാധകമലല്
താനും.
പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി
വേരണ്ട പ്രധാനെപ്പട്ട െചലവു
കh പദ്ധതിക്ക് പുറത്താണ്.
ഉദാഹരണമായി പുനരധി
വാസ െചലവുകh. 3000

േപെരയാണ് പുനരധിവസി
പ്പിേക്കണ്ടിവരുന്നത്. േകരളം
േനരിടാh േപാകുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ പുനരധിവാസ പദ്ധതി
യാണ് ഇത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച്
ഇേപ്പാഴും വയ്ക്തതയിലല്.
തീരേദശ നിയന്ത്രണ നിയമ
ങ്ങൾ ഒന്നും ബാധക മാകാെത
അദാനിക്ക് കടൽ തീരത്ത്
റിയൽ എേസ്റ്ററ്റ് ബിസിനസ്സു
നടത്താൻ സൗകരയ്െമാരുക്കി
എന്നലല്ാെത േകരളത്തിെന്റ
ദീർഘകാല വികസനത്തിൽ
പദ്ധതി ഒരു പങ്കും വഹിക്കാൻ
േപാകുന്നിലല്. മാത്രമലല്, േക
രളത്തിെല ഏറ്റവും ൈജവ
സബന്നമായ വിഴിഞ്ഞം കടൽ
േമഖലക്കും തീരപ്രേദശത്തിനും
ഉണ്ടാകാൻ േപാകുന്ന ആഘാ
തെത്ത സംബന്ധിച്ച് ശാ്രസ്ത
േലാകം നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പും
പരിഗണിക്കുകയുണ്ടായിലല്.
ഇതിെനലല്ാം പുറെമയാണ്
ഇേപ്പാൾ സി എ ജി ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൻ സാ
മ്പത്തിക അഴിമതി.
ആയതിനാൽ സി എ ജി റി
േപ്പാർട്ടിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
വിഴിഞ്ഞം കരാർ റദ്ദാക്കണെമ
ന്നും പദ്ധതി ഉേപക്ഷിക്കണെമ
ന്നും സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്
വൻബാധയ്തയായ കരാറിെന
ക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അേനവ്ഷ
ണം നടത്തണെമന്നും േകരള
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
അഭയ്ർത്ഥിക്കുന്നു.

പുഴയറിവ് ജലമറിവ് - അരയിപ്പഴ പഠനയാത്ര
കാസhേകാഡ് : ജിലല്ാ
പരിസ്ഥിതി സമിതിയുെട
സഹകരണേത്താെട േമ
ഖലാകമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച
പുഴപഠന യാത്ര െമയ് 8, 15
തിയതികളിലായി നടന്നു.
രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി 16 കി
േലാമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച പഠനയാ
ത്രയിൽ 32 േപർ പെങ്കടുത്തു.

വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഥയ്ക്ക്
സവ്ീ കരണങ്ങൾ ലഭിക്കുക
യുണ്ടായി ൈജവ ൈവവിധയ്
സമ്പന്നമായ അരയിപ്പുഴയു
െട തീരത്തുകൂടിയുള്ള യാത്ര
മേനാഹരമായ അനുഭവമായി
രുന്നു. ജാഥയുെട ഉദ്ഘാടനം
ജിലല്ാ പ്രസിഡന്റ് പി.വി പ്രദീപ്
നിർവവ്ഹിച്ചു. പരിസരവിഷയ
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സമിതി കൺവീനർ എം.േഗാ
പാലൻ, പരിസ്ഥിതി സമിതി
ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി അഡവ്.ടി.വി
രാേജന്ദ്രൻ' ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി
മധുസൂദനൻ എന്നിവh സം
സാരിച്ചു. േമഖലാെസക്രട്ടറി
പി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സവ്ാഗത
വും എം രേമശൻ നന്ദിയും
പറഞ്ഞു.

4
പത്രക്കുറിപ്പ്

പത്രക്കുറിപ്പ്

സവ്ാശ്രയ െമഡിക്കൽ േകാേളജിെല
ഫീസ് വർധന പിൻവലിക്കുക
സവ്ാശ്രയ െമഡിക്കh േകാ
േളജുകളിെല കല്ിനിക്കh പിജി
പ്രേവശനത്തിന് െമറിറ്റ് സീ
റ്റുകളിെല ഫീസ് 6.5 ലക്ഷം
രൂപയിh നിന്ന് 14 ലക്ഷം
രൂപയായി ഉയhത്തിയ സhക്കാ
h നടപടി പിhവലിക്കണെമ
ന്ന് േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് ആവശയ്െപ്പടുന്നു.
െമറിറ്റ്, േപയ്െമന്റ് സീറ്റുകളി
െല ഫീസ് ഏകീകരിക്കുന്നതി
െന്റ േപരിലാണ് ഈ വhധനവ്
വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. േപയ്െമന്റ്
സീറ്റുകളിെല ഫീസ് 18 ലക്ഷ
മായിരുന്നത് 14 ലക്ഷം ആക്കി
മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇേത കാര
ണംെകാണ്ടുതെന്ന േനാh
കല്ിനിക്കh സീറ്റുകളിെല
ഫീസ് 8 ലക്ഷം രൂപയായായി
വhദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഫീസ് വhദ്ധിപ്പിച്ചിെലല്ങ്കിh
േകാേളജുകh നഷ്ടത്തിലാകു
െമന്ന ഉടമകളുെട വാദം അം
ഗീകരിച്ചാണ് സhക്കാh ഈ
വhധനവിന് മുതിhന്നിട്ടുള്ളത്.
േകാേളജ് ഉടമകളുെട ഈ
വാദം വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്.

െമഡിക്കh േകാേളജുകളിh
രണ്ടുതരം വരുമാനമുണ്ട്. ഒരു
വശത്ത് വിദയ്ാhത്ഥികളുെട
ഫീസും മറുവശത്ത് േരാഗിക
ളിh നിന്നുമുള്ള ചികിത്സാഫീ
സും അനുബന്ധവരവുകളും.
ഈ രണ്ടാമെത്ത വരുമാനം
മ റ ച്ചു െ വ ച്ചു െ ക ാ ണ്ട ാ ണ്
േകാേളജ് നടത്തിപ്പുകാh
വരുമാനത്തിെന്റ കണക്കുകh
എേപ്പാഴും അവതരിപ്പിക്കുന്ന
ത്. ഈ വരുമാനം ഉണ്ടാകു
ന്നത് പി.ജി വിദയ്ാhത്ഥികh
ഡയ്ൂട്ടി േഡാക്ടhമാരായി
േസവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതു
െകാണ്ട് കൂടിയാണ്. ആശുപ
ത്രികളിh നിന്ന് വരുമാനമിലല്
എന്ന േകാേളജ് ഉടമകളുെട
വാദം വിശവ്സനീയമലല്.
െമഡിക്കh േകാേളജിെന്റ
െചലവുകh ശമ്പള ഇനത്തി
നും ആശുപത്രി നടത്തിപ്പിലും
നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതു
മുഴുവh വിദയ്ാhത്ഥി ഫീസ്
ആയി വാങ്ങുകയും ആശുപ
ത്രിയിെല ചികിത്സയിh നി
ന്നുമുള്ള വരുമാനം േകാേളജ്

ഉടമകളുെട മൂലധന സഞ്ച
യത്തിേലക്ക് േപാവകയും
െചയയ്ുന്ന സ്ഥിതിയാണ്
ഇേപ്പാഴുള്ളത്. ഈ രീതി
ഒട്ടും ആശാസയ്മലല്. ഇത്തരം
അമിതമായ ഫീസ് വhധന
േകരളത്തിെന്റ ആേരാഗയ്േമഖ
ലയിh നിരവധി ആനാേരാഗയ്
പ്രവണതകhക്ക് കാരണമാ
കുെമന്നതും പരിഗണിക്കണം.
െമഡിക്കh പിജി ഫീസ് വhധ
നവ് ബിരുദേകാഴ്സായ എം.ബി.
ബി.എസിനും പാരാെമഡിക്കh
േകാഴ്സുകhക്കും എഞ്ചിനീയറിം
ഗിനും ഒെക്ക കുത്തെന ഫീസ്
വhദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള േപ്രരണ
യാകും. ആ നിലയ്ക് ഇേപ്പാh
പ്രഖയ്ാപിച്ചിട്ടുള്ള ഫീസ് വhദ്ധ
വ് പൂhണ്ണമായും പിhപവലിക്ക
ണെമന്നും സവ്ാശ്രയേമഖലയി
െല െചലവുകളും വരുമാനവും
സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പഠന
ത്തിന് േശഷം മാത്രം യുക്തി
സഹമായ രീതിയിh ഫീസ്
നിhണയിക്കുക എന്ന നയം
സhക്കാh സവ്ീകരിക്കുകയും
െചേയയ്ണ്ടതാണ്.

സവ്ാശ്രയഫീസ് ഏകീകരണത്തിെനതിെര
പ്രതിേഷധം

കണ്ണൂർ : സവ്ാശ്രയ േമഖല
യിെല െകാള്ളെക്കതിെരയും
അനിയന്ത്രിത ഫീസ് വർധനവി
െനതിെരയും ശാ്രസ്ത സാഹിതയ്
പരിഷത്ത് കണ്ണൂരിൽ പ്രതിേഷധ
സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു.

സവ്ാശ്രയ േകാേളജിെല ഫീസ്
വർധനവ് പുന:പരിേശാധിക്ക
ണെമന്ന് ആവശയ്െപ്പട്ട് കണ്ണൂർ
നഗരത്തിh നടത്തിയ പ്രതി
േഷധ ജാഥ കാൽെടക്സിൽ സമാ
പിച്ചു. പ്രതിേഷധ സായാഹ്നം

ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് ടി.ഗംഗാ
ധരൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ഒ.സി
േബബി ലത, െക.വിലാസിനി,
െപ്രാഫ.െക.ബാലൻ, െക.സതീ
ശൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

അത്ഭുതകരമായ ആകാശം
കല്ാസും വാനനിരീക്ഷണവും
തുരുത്തിക്കര: ശാ്രസ്തസാ
ഹിതയ് പരിഷത് തുരുത്തിക്കര
യൂണിറ്റിെല യുവസമിതിയു
െടയും പുലരി ബാലേവദി
യുെടയും ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ
എറണാകുളം മഹാരാജാസ്
േകാേളജിെല അേ്രസ്ടാണമി കല്
ബ്ബുമായി സഹകരിച്ചുെകാണ്ട്
"അത്ഭുതകരമായ ആകാശം"
കല്ാസും െടലേസ്കാപ് ഉപേയാ
ഗിച്ചുള്ള വാനനിരീക്ഷണവും
സംഘടിപ്പിച്ചു. തുരുത്തിക്കര
ഗവ.െടക്നിക്കൽ ൈഹസ്കൂളിൽ
സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടികൾ
മുളംതുരുത്തി
േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മി
റ്റി െചയർേപഴ്സൺ സുധാ രാ
േജന്ദ്രൻ ഉത്ഘാടനം െചയ്തു.

2017 െമയ് 15 - ജൂh 15

ഹയർെസക്കന്ററിപ്രേവശനം
ൈഹേക്കാടതിവിധിെക്കതിെര
അപ്പീൽ നൽകണം
േകരളത്തിെല െപാതു
വിദയ്ാലയങ്ങളിh പഠിച്ച്
പരീക്ഷെയഴുതി വിജയം
േനടിയ 4,37,156 കുട്ടികh
െമയ് 5 മുതh 11-ാം കല്ാസ്
പ്രേവശനത്തിന് അേപക്ഷ
നhകി കാത്തിരിക്കുേമ്പാh
ജൂh രണ്ടാം വാരത്തിനുേശ
ഷം ഫലം വരുന്ന സി.ബി.
എസ്.ഇ സ്കൂളിh പഠിച്ച
30,000 േപhക്കായി പ്രേവശ
നനടപടികh അനന്തമായി നീ
ട്ടിവയ്ക്കാh നിhേദശം നhകിയ
ൈഹേകാടതിതീരുമാനം േഖദ
കരമാണ്. േകരളത്തിh െപാ
തുവിദയ്ാഭയ്ാസേമഖലയിh
4000ത്തിലധികം ൈഹസ്കൂ
ളുകh ഉണ്ടായിട്ടും സവ്കാരയ്
സി.ബി.എസ്.ഇ വിദയ്ാലയ
ങ്ങh പത്താംകല്ാസ് വെര
പഠിക്കാh െതരെഞ്ഞടുത്ത
30,000 കുട്ടികhക്കുേവണ്ടി
നാലുലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന
സാധാരണക്കാരുെട മക്കെള
കണ്ടിെലല്ന്ന് നടിക്കുന്ന േകാ
ടതിയുെട തീരുമാനത്തിെന്ന
തിെര സംസ്ഥാനസhക്കാh
അപ്പീh നhകണെമന്ന്
ശാ്രസ്തസാഹിതയ്പരിഷത്ത്
ആവശയ്െപ്പടുന്നു.
േകരളത്തിെല കാലാവസ്ഥ
ക്കും ജീവിതരീതിക്കും അനുസൃ
തമായി ജൂh മുതh ആരംഭി
ച്ച് മാhച്ചിh അവസാനിക്കുന്ന
അക്കാദമികതലങ്ങh പിന്തുട
രുന്ന െപാതുവിദയ്ാലയങ്ങh
േദശീയതലത്തിെല കലണ്ടറിന
നുസൃതമായി പ്രവhത്തിക്കുന്ന
സി.ബി.എസ്.ഇ ക്കുേവണ്ടി
കാത്തിരിക്കുേമ്പാh നമ്മുെട
കുട്ടികhക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്
വിലെപ്പട്ട പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളാ
ണ്. െമയ് 5ന് എസ്.എസ്.
എh.എസി ഫലം പുറത്തു
വന്നേപ്പാh ജൂh 14ന് കല്ാ
സുകh ആരംഭിക്കാനും 200
പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളും 1000
പഠനമണിക്കൂറുകളും പല്സ്
വh കല്ാസ്സുകളിh ലഭിക്കാ
നും സhക്കാh നടപടിെയടുത്ത്
പ്രേവശന കലണ്ടh പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചിരുന്നതാണ്. മാത്രമലല്
സംസ്ഥാനതലത്തിh എസ്.

എസ്.എh.സി പഠനവhഷം
മറ്റു േബാhഡുകളുെട പരീക്ഷ
പാസായവരുമുhെപ്പെട 4.50
ലക്ഷം സീറ്റുകh പല്സ് വണ്ണിന്
ഉറപ്പാക്കിയുമാണ് സhക്കാh
പ്രേവശനനടപടികh ആരം
ഭിച്ചത്. എന്നാh റിസhട്ട്
എന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്ന
തുhെപ്പെട പ്രഖയ്ാപിക്കാത്ത
സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂhകുട്ടി
കhക്കായി പ്രേവശനനടപടിക
h ൈവകിപ്പിക്കുന്നതിലൂെട വി
ലെപ്പട്ട രണ്ട് മാസവും 40േലെറ
പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളുമാണ് േസ്റ്ററ്റ്
സിലബസിെല കുട്ടികhക്ക്
നഷ്ടെപ്പടുക. എന്നാh സി.ബി.
എസ്.ഇ സ്കൂളുകളിh പഠനം
തുടരുന്ന കുട്ടികhക്ക് പൂhണ
മായി 200 പ്രവൃത്തിദിനങ്ങh
പൂhത്തിയാക്കി മാത്രേമ പരീ
ക്ഷാതീയതി പ്രഖയ്ാപിക്കൂ.
മാത്രമലല് സി.ബി.എസ്.ഇ
യിh പല്സ് വണ്ണിന് നിലവിh
സ്കൂh പരീക്ഷ മാത്രേമയു
ള്ളു. ഈ രീതിയിh െഫഡറh
സംവിധാനത്തിെന്റ സവ്ാതന്ത്രയ്
െത്ത ഉhെപ്പെട ഹനിക്കുന്ന
കhകറന്റ് ലിസ്റ്റിhെപട്ട
വിദയ്ാഭയ്ാസെത്ത േസ്റ്ററ്റിെന്റ
താhപരയ്ങ്ങh തകhത്ത്
േകന്ദ്രസംവിധാനത്തിെന്റ നിയ
ന്ത്രണങ്ങhക്ക് കീഴിലാക്കുന്ന
നടപടികൂടിയാണിത്. ഇതി
െനതിെര വലിയ േതാതിലുള്ള
പ്രേക്ഷാഭം ഉയhന്നുവരണം.
െപാതുവിദയ്ാലയങ്ങെള ഗുണ
േമന്മയുള്ള വിദയ്ാഭയ്ാസ േകന്ദ്ര
മാക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന
സhക്കാറിെന്റ നടപടികെള
തകhക്കാേന േകാടതിവിധി
സഹായിക്കൂ.
േകരളത്തിെന്റ സാമൂഹി
കവികസനത്തിെന്റ അടി
ത്തറപാകിയ െപാതുവിദയ്ാ
ഭയ്ാസെത്തയും അതിെന്റ
പാഠയ്പദ്ധതിെയയും സംരക്ഷി
ക്കാനുള്ള പ്രവhത്തനങ്ങളിh
െപാതുമാധയ്മങ്ങളും രാ്രഷ്ടീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉhെപ്പെടയു
ള്ള എലല്ാ വിഭാഗത്തിെന്റയും
േയാജിച്ചുള്ള ഇടെപടലുണ്ടാ
കണെമന്ന് ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് അഭയ്hഥിക്കുന്നു.

െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ
സംരക്ഷണ കയ്ാമ്പയിൻ

മുളംതുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായ
ത് പത്താം വാർഡ് െമമ്പർ
നിജി ബിജു ആശംസകൾ
േനർന്നു െകാണ്ട് സംസാരിച്ചു.
മഹാരാജാസ് േകാേളജിെല
ഫിസിക്സ് വിഭാഗം േമധാവിയും
ശാ്രസ്തഗതി മാസിക എഡിറ്റ
റുമായ േഡാ.എൻ.ഷാജി


പരിപാടികൾക്ക് േനതൃതവ്ം
നൽകി. യുവസമിതി പ്രസിഡ
ന്റ് നിതിൻ രാജു അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ച േയാഗത്തിന് കൺ
വീനർ ചിന്നു വി.ആർ സവ്ാ
ഗതവും പുലരി ബാലേവദി
െസക്രട്ടറി െക.ബി.കൃഷ്ണപ്രിയ
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

എലവേഞ്ചരി : പരിഷദ്
എലവേഞ്ചരി യൂണിറ്റിെന്റ
േനതൃതവ്ത്ത ിൽ െപാതു
വിദയ്ാഭയ്ാസ സംരക്ഷണ
സദസ്സും കയ്ാമ്പയിനും സം
ഘടിപ്പിച്ചു. െപാതുവിദയ്ാ
ഭയ്ാസ സംരക്ഷണ സദസ്സ്
കരിങ്കുളം സയൻസ് െസന്റ
റിൽ െവച്ച് എലവേഞ്ചരി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ൈവസ്
പ്രസിഡന്റ് െക.ശിവരാമൻ
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. പരിഷ

PARISHAD VARTHA  2017 MAY 15 -June 15 Volume:17 Issue: 10,11page no.4



ത്ത് സംസ്ഥാന െസക്രട്ട
റി െക മേനാഹരൻ മാ
സ്റ്റർ െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ
സംരക്ഷണ പ്രഭാഷണം
നടത്തി. തുടർപ്രവർത്തന
മായി എലവേഞ്ചരിയിെല
3000 വീടുകളിൽ പരി
ഷത്ത് പ്രവർത്തകരുെട
േനതൃതവ്ത്ത ിൽ ഗൃഹ
സന്ദർശനവും േനാട്ടീസ്
വിതരണവും നടത്തി.

5
മൺസൂണിെന വരേവൽക്കാം
കയ്ാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു
മാലൂh: ജൂh അഞ്ച് േലാക
പരിസരദിനേത്താടനുബന്ധിച്ച്
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
കണ്ണൂh ജിലല്ാക്കമ്മിറ്റിയുെട
േനതൃതവ്ത്തിh സംഘടിപ്പി
ക്കുന്ന "മhസൂണിെന വരേവ
hക്കാം" പരിപാടിക്ക് തുടക്ക
മായി. കിണh റീച്ചാhജ്ജിംഗ്
െടക്നീഷയ്hമാhക്കുള്ള ജിലല്ാ
തല പരിശീലനം നhകിെക്കാ
ണ്ട് ആലേച്ചരിയിh തുടക്കം
കുറിച്ചു. േകാളയാട് ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് െക.പി.
സുേരഷ്കുമാh ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. പരിഷത്ത് കണ്ണൂh
ജിലല്ാ പ്രസിഡണ്ട് െപ്രാഫ.
െക. ബാലh അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. കണ്ണൂh ജിലല്ാ പരി
സരവിഷയസമിതി കhവീനh
െക.വിേനാദ് കുമാh, ഒ.പ്രതീ
ശh എന്നിവh സംസാരിച്ചു.
ഐ.ആh.ടി.സി മാസ്റ്റh െട്ര
യ്നh െക.ലളിതh പരിശീല
നം നhകി. കണ്ണൂh ജിലല്യിെല
വിവിധ ഭാഗങ്ങളിh നിെന്ന
ത്തിയ 50 േപh പരിശീലന
പരിപാടിയിh പെങ്കടുത്തു.

അവെര ഉhെപ്പടുത്തിെക്കാ
ണ്ട് കിണh റീച്ചാhജ്ജിംഗ്
െചയ്തുെകാടുക്കുന്നതിനുള്ള
സാേങ്കതിക േസന ഉണ്ടാക്കി.
തുടhന്ന് പരിഷത്തിെന്റ 14
േമഖലകളിലും പരിശീലനം
നടക്കും. പരിശീലനം െകാ
ടുക്കാh താhപ്പരയ്മുള്ള സം
ഘടനകh, പഞ്ചായത്തുകh
എന്നിവhക്ക് ഈ സാേങ്കതിക
േസനയുെട സഹായം ലഭയ്മാ
ക്കുെമന്ന് ഭാരവാഹികh അറി
യിച്ചു. തുടhന്ന് "വരൂ കാലവ
hഷെത്ത വരേവhക്കാം" എന്ന

പ്രവhത്തനത്തിെന്റ ഭാഗമായി
വായനശാലകh, പരിഷത്ത്
യൂണിറ്റുകh, െപാതുഇടങ്ങ
h എന്നിവിടങ്ങളിh മഴക്കുഴി
നിhമ്മാണം, മഴപ്പാട്ടുകh, മഴ
െവള്ള സംഭരണത്തിനുള്ള പരി
ശീലനം, മഴനനയh കയ്ാമ്പ്
എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കും.
1000 ചതുരശ്ര അടി വി
സ്തീhണ്ണമുള്ള േമhക്കൂരയിh
െപയയ്ുന്ന മഴെവള്ളം ശുദ്ധീക
രിച്ച് കിണറിേലെക്കാഴുക്കുന്ന
ഒരു യൂണിറ്റിന് 2500 രൂപ
മതിയാകും.

2017 െമയ് 15 - ജൂh 15

ഊർജസംരക്ഷണ കല്ാസ്സ്
കൂത്താട്ടുകുളം : ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് കൂത്താ
ട്ടുകുളം േമഖലയും വടകര
മഹാത്മജി െമേമ്മാറിയൽ ഗ്ര
ന്ഥശാലയും സംയുക്തമായി
നടത്തിയ "വായനശാലയിൽ
നിന്നും വീട്ടുമുറ്റേത്തക്ക്"
എന്ന കല്ാസ്സ് പരമ്പരയിെല
രണ്ടാമെത്ത കല്ാസ് "ഊർജ
സംരക്ഷണം" എന്ന വിഷയ
െത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി െമയ്
11ന് വയ്ാഴാഴ്ച ൈവകിട്ട് 6.30
ന് കുരണ്ടിപ്പിള്ളിൽ േജായി
പുളിന്താനത്തിെന്റ വീട്ടുമുറ്റ
ത്ത് നടന്നു. പരിഷത്ത് േഡാ
കയ്ുെമന്ററിയായ "നിലവിളി"
യുെട പ്രദർശനത്തിനു േശഷം
ൈലബ്രറി പ്രസിഡന്റ് െക.െക.

ബാലകൃഷ്ണൻ അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ച ചടങ്ങിന് ൈഷജു
േജാൺ സവ്ാഗതം ആശംസി
ച്ചു. ജയൻ റിട്ട. A.E KSEB,
അനൂപ് A.E. KSEB കൂത്താ
ട്ടുകുളം, വി.െക.ശശിധരൻ, പി
െക വിജയൻ, എം.എ.അനിൽ
കുമാർ, അഭിലാഷ് അയയ്പ്പൻ,
വർഗീസ് മാണി എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു. KSEB സീനിയർ
സൂപ്രണ്ട് ഓമന വിജയൻ
ൈവദയ്ുതി ബിലല്ുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ട് ഉപേഭാക്താക്കൾ അറി
ഞ്ഞിരിേക്കണ്ട കാരയ്ങ്ങൾ
അവതരിപ്പിച്ചു. പതിനാറ് കു
ടുംബങ്ങളിർ നിന്നായി അറു
പത് േപർ പെങ്കടുത്തു.

മുപ്പത്തടം : മുപ്പത്തടം യൂ
ണിറ്റിെന്റ ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ
സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന ജല
സംരക്ഷണ കയ്ാമ്പയിനിെന്റ
ഭാഗമായി നവകിരൺ റസി
ഡന്റ്സ് അേസാസിേയഷെന്റ
ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ വീട്ടുമുറ്റ
കല്ാസും കിണർ റീചാർജ്ജി
ങ്ങ് പരിശീലനവും സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. ഐ വി േസാമൻ
ജ ല സ ം ര ക്ഷ ണ ത്ത ി െ ന്റ

പ്രാധാനയ്ം വിശദീകരിക്കുന്ന
കല്ാസ് എടുത്തു . ജലസംര
ക്ഷണത്തിൽ അറിവിേനക്കാൾ
തിരിച്ചറിവിെന്റ പ്രാധാനയ്ം
അേദ്ദഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു.
ദിലീപ് അരയൻകാവ് പരിശീ
ലനത്തിനു േനതൃതവ്ം നൽകി.
എൻ.എൻ.നമ്പീശൻ സവ്ാഗത
വും േവണുേഗാപാൽ നന്ദിയും
പറഞ്ഞു.

കിണർ റീചാർജിങ്ങ് പരിശീലനം

കിണർ റീചാർജിങ്ങ് പരിശീലനം

േപരാമ്പ്ര: െനാച്ചാട് ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്തും ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് േപരാമ്പ്ര േമഖലാക
മ്മറ്റിയും സംയുക്തമായി െചറു
വാളൂർ ഗവ: എൽ.പി.സ്കൂളിൽ
െവച്ച് കിണർ റീചാർജ്ജിങ്ങ്
പരിശീലനം നടത്തി. ഗ്രാമപ
ഞ്ചായത്ത് ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്
പി.എൻ ശാരദ ഉദ്ഘാടനം

െചയ്തു . പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന
െസക്രട്ടറി െക.രാധൻ, നിജീഷ്.
ടി, സജീവൻ.വി, െക.എം
ചന്ദൻ എന്നിവർ കല്ാസുകൾ
എടുത്തു. വാർഡ് െമമ്പർമാ
രായ അജിത വി െക , എം.െക
അമ്മദ് ,േശാഭന ൈവശാഖ്,
സിന്ധു, റിനി.ഇ പി, പരിഷ
ത്ത് ജിലല്ാ േജാ.െസക്രട്ടറി

പി.െക സതീശ് ,ടി.സി സിദിൻ
എന്നിവർ ആശംസ അർപ്പിച്ചു
സംസാരിച്ചു.വി.െക സജീവൻ
സവ്ാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ
ടി.സുേരഷ് അധയ്ക്ഷം വഹിച്ചു
പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകൾ
തുടhന്ന് നടക്കുന്ന കിണർ റീ
ചാർജ്ജ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
േനതൃതവ്ം നൽകും

ക കാലി ഹതയ് നിേരാധനം
ന െട
 കാർഷിക വയ്വ െയ പു ിെ ടു ിലല്
സ ദ് വയ്വ െയ ദുർബലെ ടു ം
ജന െള ഭി ി ിക്കും
 െഫഡറൽ സംവിധാനെ തകർക്കും


അധയ്ാപകർക്കായി ഒരു ഐടി
പരിശീലനം

േപരാമ്പ്ര : േകരള ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് േപരാ
മ്പ്ര േമഖല കമ്മറ്റി ൈപ്രമറി
അധയ്ാപകർക്കായി ഐ.ടി
പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു.
െമാൈബൽ േഫാൺ ഉപേയാ
ഗിച്ച് െകാണ്ട് എങ്ങെന പഠന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുക്കാം
എന്ന വിഷയത്തിൽ സിദിൻ
ടി സി കല്ാസ് എടുത്തു. പവർ
േപായിന്റ് നിർമ്മാണം വർക്ക്
ഷീറ്റ്, പാനൽ നിർമ്മാണം,
െമാൈബൽ വീഡിേയാ എഡി
റ്റിംഗ്, പി.ഡി.എഫ് ഫയൽ
നിർമ്മാണം , വീഡിേയാ ടീച്ചർ
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േവർഷൻ നിർമ്മാണം, തുട
ങ്ങിയവക്കാണ് പരിശീലനം
നൽകിയത് . പരിപാടിയുെട
ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഉപ
ജിലല്ാ വിദയ്ാഭയ്ാസ ഓഫീസർ
സുനിൽ കുമാർ അരീക്കാം
വീട്ടിൽ നിർവഹിച്ചു. ബി.പി
.ഒ ശ്രീധരൻ .െക അധയ്ക്ഷം
വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പരിഷത്ത്
സംസ്ഥാന െസക്രട്ടറി െക
രാധൻ മാസ്റ്റർ ആശംസ അർ
പ്പിച്ചു. എ.ജമാൽ മാസ്റ്റർ സവ്ാ
ഗതവും ടി.സുേരഷ് നന്ദിയും
അർപ്പിച്ചു
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ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം സഹവാസകയ്ാമ്പ്

െതാഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുെട ഏറ്റവും വലിയ
ഗുണേഭാക്താവ്
ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റ് - െപ്രാഫ.സി.െക.രാജു

ഗ്നു-ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ െഫസ്റ്റും ഓപൺേഫാറവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
തൃശ്ശൂh : െതാഴിലുറപ്പു പദ്ധ
തിയുെട വലിയ ഉപേഭാക്താവ്
ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റ് ആെണന്ന്
െപ്രാഫ.സി.െക.രാജു (േജയ്ാതി
എഞ്ചിനീയറിംഗ് േകാേളജ്)
അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. 2011 െല
കണക്ക് പ്രകാരം െതാഴിലുറ
പ്പു പദ്ധതിയുെട നിരീക്ഷണ
ത്തിനായുള്ള േസാഫ്റ്റ് െവയh
ൈലസhസ് ഫീ ഇനത്തിh
ഗ്രാമ-േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്തുക
ളിh നിന്നായി അഞ്ചുവhഷ
േത്തക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം
േകാടി രൂപയാണ് ൈമേക്രാ
േസാഫ്റ്റിന് േകന്ദ്ര സhക്കാh
നhകുന്നത്.
േകരളശാ്രസ്തസാഹിതയ്പരി
ഷത്ത്, സവ്തന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവ
യh യൂസhഗ്രൂപ്പ് തൃശ്ശൂh,
സവ്തന്ത്രജനാധിപതയ് സഖയ്ം,
ICFOSS, IT@School എന്നി
വരുെട സഹകരണേത്താെട
േകരള സാഹിതയ് അക്കാദമി
ൈവേലാപ്പിള്ളി ഹാളിh നടന്ന
ഗ്നുലിനക്സ് ഇhസ്റ്റാh െഫസ്റ്റിവ
ലിെല സവ്തന്ത്ര േസാഫ്റ്റ് െവയh
ഓപ്പhേഫാറത്തിh സംസാ
രിക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

് സം
ഡി.എ.െക.എഫ

ാന െസക്ര റി ശിവഹരി ഇൻ
ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

സവ്തന്ത്ര േസാഫ്റ്റ് െവയറിെന്റ
രാ്രഷ്ടീയം സംസാരിച്ചുെകാണ്ട്
ഡി.എ.െക.എഫ് സംസ്ഥാന
െസക്രട്ടറി ശിവഹരി പരിപാടി
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. തുടhന്ന്
പ്രവീh അരിമ്പ്രെത്താടിയിh
സവ്തന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയറിെന്റ
സാേങ്കതികതവ്ങ്ങ h പരിച
യെപ്പടുത്തി. it@school ജിലല്ാ
േകാhഡിേനറ്റh അജയകുമാh
വിദയ്ാലയങ്ങളിh ഗ്നുലിനക്സ്
വയ്ാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവ
hത്തനങ്ങh വിശദീകരിച്ചു.
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത് ജി
ലല്ാക്കമ്മിറ്റിയംഗം സുദhശനh

ാൾ െഫ

്

അധയ്ക്ഷതവഹിച്ചു. ഗ്നു-ലിന
ക്സ് ഓപേററ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇhസ്റ്റ
േലഷh മുജീബ് റഹ്മാh
പരിചയെപ്പടുത്തി. പരിപാടി
യിh ഗ്നു/ലിനക്സ് ഓപേററ്റിംഗ്
സിസ്റ്റങ്ങh ഇhസ്റ്റാh െചയ്തു
െകാടുക്കുകയും ഗ്നു/ലിനക്സ് iso
ഡിവിഡിയിലാക്കി നhകുക
യും െചയ്തു. ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് ഐടി കhവിനh
േജാസഫ് എh.ഡി, മലയാളം
വിക്കിപീഡിയ പ്രവhത്തകh
മേനാജ് കരിങ്ങാമഠത്തിh
എന്നിവh സംസാരിച്ചു.

സ്ത്രീ - ബാല സൗഹൃദപഞ്ചായത്ത്
ശിൽപശാല

െനന്മണ്ട : േകരളശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത്ത് േചള
ന്നൂh േമഖലാക്കമ്മിറ്റിയുെട
ആഭിമുഖയ്ത്തിh സ്കൂh വിദയ്ാ
hത്ഥികhക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച
"ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം"അവധിക്കാല
സഹവാസകയ്ാമ്പ് െമയ്
13,14 തിയയ്തികളിh നന്മണ്ട
ബാലേബാധിനി എ.എh.പി
.സ്കൂളിh നടന്നു. െമയ് 13ന്
രാവിെല പരിഷത്ത് േമഖലാ
പ്രസിഡണ്ട് പി.ബിജുവിെന്റ
അധയ്ക്ഷതയിh ഗ്രാമപ്പഞ്ചാ
യത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കുണ്ടൂh
ബിജു കയ്ാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം
നിhവവ്ഹിച്ചു. യു.െമായ്തീh
കയ്ാമ്പ് പരിപാടികh വിശദീ
കരിച്ചു. തുടhന്ന് സുേരന്ദ്രh
െചത്തുകടവ്(ശാ്രസ്തവിസ്മ
യം), പുരുഷു പാവണ്ടൂh
(ഗണിതം മധുരം), ഗിരീഷ്

ബാബു.ടി.എം.(കളിക്കാം
പഠിക്കാം), ഗിരീഷ് ആമ്പ്ര(പാ
ടാം പഠിക്കാം), ബിജു കാമൂh
(മധുരം മലയാളം),യു െമായ്തീ
h(ഒറിഗാമി), എന്നിവh പഠന
പ്രവhത്തനങ്ങhക്ക് േനതൃതവ്ം
നല്കി.
14 ന് നടന്ന സമാപന
പരിപാടിയിh എ.െക.ശശി
അധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. കവിത
വടേക്കടത്ത്, രമ േവവറ
മ്മh(വാhഡ് അംഗങ്ങh),
ഐ.ശ്രീകുമാh,െക.എം.ചന്ദ്ര
h,സുഗതകുമാരി,സുജിഷ.വി
.എസ്,ഉഷ എന്നിവh സംസാ
രിച്ചു.ബാലേവദി കൂട്ടുകാരായ
റിയ െചേങ്ങാട്ടുെപായിh,യദു
രേമശ് എന്നിവh കയ്ാമ്പ് അവ
േലാകനം നടത്തി.പി.ലിജി.
സവ്ാഗതവും,െക.പി.ദാേമാദര
h നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

ജലബാേലാത്സവം

മതിലകം : ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് മതിലകം േമഖലയു
െട േനതൃതവ്ത്തിൽ െപരിഞ്ഞ
നം ഗവ.യു.പി.സ്കൂളിൽ െവച്ച്
നടന്ന '്രസ്തീകൾക്കും കുട്ടികൾ
ക്കും സുരക്ഷയുളള സമൂഹവും
പ്രാേദശിക സർക്കാരുകളും ഏകദിന ശില്പശാല ബഹു .
എം.എൽ.എ, ഇ.ടി.ൈടസൺ
മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
എസ്.എൻ.പുരം, മതിലകം,
െപരിഞ്ഞനം, കയ്പമംഗലം, എട
ത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തുകളിൽ
നിന്നായി 98 േപർ പെങ്കടുത്തു.
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
മതിലകം േമഖലാ പ്രസിഡണ്ട്
അനിൽ കാട്ടിക്കുളത്തിെന്റ

അധയ്ക്ഷതയിൽ േചർന്ന
ഉദഘാടന േയാഗത്തിൽ
പരിഷത്ത് ജിലല്ാ േജാ.െസക്ര
ട്ടറി എം.ജി.ജയശ്രീ സവ്ാഗതം
പറഞ്ഞു. ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് മുൻ സംസ്ഥാന പ്ര
സിഡണ്ട് ആh.രാധാകൃഷ്ണൻ
'്രസ്തീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും
സുരക്ഷയുളള സമൂഹവും
പ്രാേദശിക സർക്കാരുകളും'
എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് പരിഷത്ത് േമഖലാ
പ്രവർത്തക െക.ആർ.സജിത
്രസ്തീ-ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായ
ത്തുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് ചർച്ചാ
കുറിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഉച്ച
ക്കു േശഷമുളള െസഷനിൽ

ബാേലാത്സവം
എസ്.എh.പുരം : ശാ്രസ്തസാ
ഹിതയ് പരിഷത്ത് എസ്.
എൻ.പുരം യൂണിറ്റും സി.യു.
ജയൻ സ്മാരക വായനശാലയും
സംയുക്തമായി െമയ് 28ന്
സ ി . യു . ജ യ h
സ്മ ാ ര ക
വ ാ യ ന ശ ാ ല യ ി h വ ച്ച്
ബാേലാത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു.
െ ക . െ ക . ഹ ര ീ ഷ് കു മ ാ ർ
(പ്രിൻസിപ്പൽ, ഗവെണ്മന്റ് ഹയർ

െസക്കന്ററി സ്കൂh പുത്തൻചിറ)
ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
ഹനീഷ്േമാഹൻ അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. ആനന്ദ് സി, വിശവ്
നാഥൻ മാസ്റ്റർ, നവീൻചന്ദ്
തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
തുടർന്ന് ഗണിതം, പരീക്ഷണ
ങ്ങൾ, കളികൾ - പാട്ടുകൾ എന്നി
മൂന്ന് േമഖലകളിലായി പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ നടന്നു. ഹരീഷ്,


പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞ് ചർച്ച
യും അവതരണവും നടന്നു.
പരിഷത്ത് േകന്ദ്രനിhവാഹക
സമിതി അംഗം പി.രാധാകൃ
ഷ്ണൻ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ േകാഡീ
കരിച്ചു െകാണ്ട് അവതരണം
നടത്തി. െക.െക. കസീമ നന്ദി
പറഞ്ഞു. ടി.എൻ. തിലകൻ,
പി.ബി. സജീവൻ, ടി.മേനാ
ജ്, അനിൽ കാട്ടിക്കുളം, പി
.അജിത്, എസ്.എൻ.പുരം
യൂണിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് ഹരിപ്രിയ
ടീച്ചർ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക്
േനതൃതവ്ം നൽകി.
പ്രദീഷ്, സൂരജ്, രേമശ്ബാബു
എന്നിവh േനതൃതവ്ം നൽകി. 40
കുട്ടികൾ പരിപാടികളിൽ
പെങ്കടുത്തു. ഷജിൽ എ.പി,
സാബു പി. ജി, ഹരിപ്രിയ ടീച്ചർ
എന്നി പരിഷത്ത് പ്രവhത്തകരും
സ ീ . യു . ജ യ ൻ
സ്മ ാ ര ക
വായനശാല പ്രവhത്തകരായ
അരവിന്ദ്, ആദർശ് ഷാേജാൺ
എന്നിവരും പെങ്കടുത്തു.

പാലക്കാട്: ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് പാലക്കാട്,
ആലത്തൂർ േമഖല, കിഴ
ക്കേഞ്ചരി യുണിറ്റിെന്റ ആഭി
മുഖയ്ത്തിൽ അവധി ക്കാല
"വിഷുപ്പക്ഷി" ജല ബാ
േലാത്സവം കിഴക്കേഞ്ചരി
പഞ്ചായത്തിെന്റ വിവിധ േക
ന്ദ്രങ്ങളിലായി നടന്നു ആെക
9 ഏകദിന ബാേലാത്സവ
ങ്ങൾ നടന്നു. കാരപ്പാടം,
െചട്ടിത്തറക്കാട്, അങ്ങൂട്,
കാക്കേശ്ശരി, പൂണിപ്പാടം,
െകാേട്ടക്കാട്, കലല്ാനിക്കര,
പറേശ്ശരി, പാണ്ടാേങ്കാട്
എ ന്ന ീ
േ ക ന്ദ്രങ്ങ ള ി h
ജലസുരക്ഷ കല്ാസുകൾ,
ഒറിഗാമി, ലഘു ജലപരീക്ഷ
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ണ ങ്ങ ൾ ,
മഴമാപിനി
നിർമ്മാണം, എന്നിവ പരിച
യെപ്പടുത്തി.
ബ ാ േ ല ാ ത്സ വ ങ്ങ ള ി ൽ
നിർമ്മിച്ച വർഷമാപിനി
ഉപേയാഗിച്ച് മഴ അളക്കുന്ന
തിന് ഓേരാ േകന്ദ്രങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഓേരാ കുട്ടിെയ വിധം
ചുമതലെപ്പടുത്തി. ഇവർ കാ
ലവർഷത്തിൽ െപയയ്ുന്ന
മഴയുെട അളവ് കൃതയ്മായി
േരഖെപ്പടുത്തും.
യൂണിറ്റ് േമഖല പ്രവർത്തക
രായ സന്ദീപ്, സുരാജ്,
ജിജിൻ പ്രകാശ്, ശ്രുതി,
അപ്പുണ്ണി, വിജയൻ, എന്നിവർ
ബ ാ േ ല ാ ത്സ വ ങ്ങ ൾ ക്ക്
േനതൃതവ്ം നൽകി
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കളിക്കൂട്ടം @ നാട്ടുമാവിൻ േചാട്ടിൽ

ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം

് േസാ പസിൽ പ്രവർ
കു ികൾ ജിഗ

തുരുത്തിക്കര:
ശാ
്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
തുരുത്തിക്കര യൂണിറ്റിെല
യുവസമിതിയുെടയും പുലരി
ബാലേവദിയുെടയും ആഭിമു
ഖയ്ത്തിൽ അവധിക്കാല ബാ
േലാത്സവമായ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം
തുരുത്തിക്കര ഗവ.െടക്നിക്കൽ
ൈഹസ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
കുട്ടികളുെട സർഗ്ഗാത്മകത
പരിേപാഷിപ്പിച്ച് ശാ്രസ്തത്തി
െന്റ പാതയിലൂെട മുേന്നാട്ടു
നയിക്കുക എന്ന് ലക്ഷയ്മാക്കി
പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കുട്ടിക
ളുെട അവധിക്കാല ബാേലാ
ത്സവമായ "ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം"
നടത്തി വരുന്നു. ഊർജ്ജ സം
രക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
പ്രാധാനയ്ം നൽകിയാണ് ഈ
വർഷം ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം സംഘ
ടിപ്പിച്ചത്. എൽ.പി – യു.പി,
എച്ച്.എസ് എന്നിങ്ങെന രണ്ടു
വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ നടന്നത്. രാവിെല
കുട്ടികൾ േചർന്ന് നിറപ്പകിട്ടാർ
ന്ന ഒപ്പു മരം തീർത്തുെകാണ്ട്
പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം
കുറിച്ചു. തുരുത്തിക്കര അഗ്രി
കൾചറൽ ഇംപ്രൂവ്െമന്റ് േകാ
-ഓപേററ്റീവ് െസാൈസറ്റി െച
യർമാൻ േവണു മുളംതുരുത്തി
ഒപ്പു മരം ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
യുവസമിതി പ്രസിഡണ്ട്
നിതിൻ രാജു അധയ്ക്ഷനായ
ഉദ്ഘാടന േയാഗം മുളംതു
രുത്തി േബല്ാക്ക് പഞ്ചായത്
ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട് ഷാജി
മാധവൻ ഉൽഘാടനം െചയ്തു.
എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ
യിൽ മികച്ച വിജയം േനടിയ
കൃഷ്ണ പ്രിയ.െക.ബി, അഭിരാമി
രാജീവ് എന്നിവെര േബല്ാക്ക്
പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ്
കമ്മിറ്റി െചയർേപഴ്സൺ സുധ
രാേജന്ദ്രൻ ശാ്രസ്ത പുസ്തകങ്ങൾ
നൽകി അനുേമാദിച്ചു. മുളം
തുരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ന

ിൽ

പത്താം വാർഡ് െമമ്പർ നിജി
ബിജു, മുൻ മുളംതുരുത്തി
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ൈവസ്
പ്രസിഡണ്ട് ടി.െക.േമാഹ
നൻ,േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് മുളംതുരുത്തി
േമഖലാെസക്രട്ടറി െക.എൻ.
സുേരഷ് എന്നിവർ ആശംസ
കൾ അർപ്പിച്ചുെകാണ്ട് സം
സാരിച്ചു. ജനറൽ കൺവീനർ
ചിന്നു വി ആർ സവ്ാഗതവും
േപാൾ സി രാജു നന്ദിയും
പറഞ്ഞു. െഫസിലിേറ്ററ്ററുെട
േനതൃതവ്ത്തിൽ ൈഹസ്കൂh
കുട്ടികൾ എൽഇഡി ബൾബു
കൾ നിർമിക്കുകയും പ്രവർത്തി
പ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ൈമേക്രാ
േസ്കാപ് നീരിക്ഷണം, സൂഷ്മ
ജീവികെള പരിചയെപടുത്ത
h, ജലസുരക്ഷാ മാർഗങ്ങെള
പരിചയെപടുത്തൽ, ജിഗ്േസാ
പസിൽ, ഒറിഗാമി, കളികൾ,
അഗ് നിപർവത േസ്ഫാടനം,
െകമിക്കൽ മാജിക്കുകൾ,
േപപ്പർ ഡാൻസ്, പരിസ്ഥിതി
പാട്ടുകൾ, േഡാകയ്ുെമന്ററി പ്ര
ദർശനം എന്നിവ കുട്ടികൾക്ക്
ആേവശകരമായ അനുഭവം
ആയിരുന്നു.
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത് മുളംതുരുത്തി
േമഖല ബാലേവദി കൺവീ
നർ െക.െക.പ്രദീപ് കുമാർ,
യുണിറ്റു െസക്രട്ടറി എം.െക.
മുരുേകശൻ, യുവസമിതി
െസക്രട്ടറി ബിനില എം.എസ്,
യുണിറ്റ് ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്
േസ്നഹ എ.എസ്, യുവസമിതി
പ്രവർത്തകരായ ജിബിൻ ടി
,െഡസ്മ പി വി, അഞ്ജന വി,
എബിൻ രാജു, അമൃത വി,
എമിൽ രാജു, എന്നിവർ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾക്കു േനതൃതം
നൽകി.



മാടായി : േകരള ശാ്രസ്ത
സാഹിതയ് പരിഷത് മാടായി
േമഖലയിെല മൂലയിൽ യൂ
ണിറ്റിെന്റയും നയ്ൂട്ടൺ ബാല
േവദിയുെടയും സംയുക്കാഭിമു
ഖയ്ത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായുള്ള
പഠന വിേനാദ പരിപാടി
"കളിക്കൂട്ടം @ നാട്ടുമാവിൻ
േചാട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
2017 െമയ് 21 മുതൽ 27
വെര നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടി
സി.വി.ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ബിജു
െനടുവാലൂർ പരിപാടിയുെട
അരേങ്ങറ്റം കുറിച്ചു. (പഠനം
പരീക്ഷണങ്ങളിലൂെട) പി.വി.
പ്രസാദ്, (കടംങ്കഥ പറഞ്ഞ്
രസിക്കാം) രവീന്ദ്രൻ തിടിൽ,

(നാടകെപ്പരുമ) രവി ഏേഴാം,
(ആടാം പാടാം അഭിനയി
ക്കാം) ഇ.വി.സേന്താഷ്
കുമാർ, (മണ്ണും മനുഷയ്നും)
പി.െക.വിശവ്നാഥൻ മാസ്റ്റർ

എന്നിവർ വിവിധ കല്ാസു
കൾക്ക് േനതൃതവ്ം നൽകി.
എൻ.വിേനാദിനി, ശ്രീനിവാ
സൻ മൂലയിൽ എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു.

്രസ്തീപക്ഷം
ആh.പാhവതി േദവി

കയ്യിെലടുത്തത് കത്തിയാണ്, നിയമമല്ല
ൈലംഗികാക്രമണകാരിയായ
ഒരു ഹിന്ദു സവ്ാമിയുെട ലിംഗം
യുവതി മുറിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ
കുെറ ദിവസങ്ങളായി വിവാദം
സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാദം
മാത്രമലല്, ചിലരിെലങ്കിലും സംഭ്ര
മവും ഭയവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കു
ന്നു.. തിരുവനന്തപുരം േപട്ടയിലാ
ണ് സംഭവം. ഗംേഗശാനന്ദ എന്ന
ശ്രീഹരി ആണ് കഥാപാത്രം.
നിയമ വിദയ്ാർത്ഥിയായ യുവ
തിയുെട കുടുംബത്തിെല നിതയ്
സന്ദർശകനായിരുന്ന സവ്ാമിയു
െട ശലയ്ം സഹിക്കാനാകാെത
ആണ് താനിത് െചയ്തെതന്നാണ്
യുവതി െപാലീസിന് നൽകിയി
രിക്കുന്ന െമാഴി. ഈ സംഭവം
്രസ്തീകൾ ആേവശഭരിതരായാണ്
സവ്ീകരിച്ചത്. മിക്കവാറും പുരുഷ
ന്മാരും യുവതിെയ പിന്തുണച്ചു.
സർക്കാർ പൂർണമായും യുവതി
െക്കാപ്പം നിന്നു. നടപടിെയ കുറി
ച്ചുള്ള പത്രക്കാരുെട േചാദയ്ത്തി
ന് " നടപടി ആയേലല്ാ! അതിെന്റ
ഒപ്പം നിന്നാൽ മതിയേലല്ാ"
എന്നാണ് മുഖയ്മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.
തീർച്ചയായും യുവതിെക്കാപ്പം നി
ല്ക്കാൻ നമുക്ക് ഓേരാരുത്തർക്കും
കടമയുണ്ട്.
എന്നാൽ "യുവതി നടത്തിയ
ത് അക്രമം ആെണന്നും നിയമം
ആരും കയയ്ിൽ എടുക്കരുെതന്നും
" ശശി തരൂർ എം പി അഭിപ്രായ
െപ്പട്ടു. മറ്റു ചിലർക്കും യുവതി
യുെട നടപടിയിൽ ചില സംശ
യങ്ങൾ ഉണ്ട്. യുവതിെക്കതിെര
േകെസ്സടുക്കണെമന്നു ആവശയ്
െപ്പട്ട് ഒരാൾ േകസും െകാടുത്തു.
െവട്ടുേപാത്തിേനാട് േവദം ഓത
രുെതന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞത്
നമുക്ക് അവഗണിക്കാം. എന്നാൽ
ഇന്തയ് രാജയ്ത്ത് നിലവിലുള്ള
ചില നിയമങ്ങൾ എങ്കിലും ഒരു
എം.പി കണക്കിെലടുേക്കേണ്ട?
നിർഭയ നിയമ പ്രകാരം ഒരു ്രസ്തീ
പരാതി പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന നിര
പരാധിതവ്ം െതളിയിേക്കണ്ടത് പു
രുഷെന്റ ബാധയ്തയാണ്. ആത്മ
രക്ഷാർത്ഥം ആയുധെമടുക്കാനും
നിയമം അനുവദിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ
ഏതാനും വhഷങ്ങളായി താൻ
അനുഭവിക്കുന്ന ൈലംഗിക പീഡ
നത്തിെനാടുവിലാണ് യുവതി

ആയുധം എടുത്തത്. തരൂർ പറ
യുന്നത് േപാെല നിയമം അലല് ,
കത്തി ആണ് യുവതി കയയ്ിെലടു
ത്തത്. തലയണക്കീഴിൽ െകാടു
വാളുമായി ഉറങ്ങുന്ന അേനകം
്രസ്തീകൾ നമ്മുെട നാട്ടിലുണ്ട്.
ചിലെര േനരിട്ടും അറിയാം. അത്
അവരുെട ഗതിേകടാണ്, ഒപ്പം
ധീരതയുമാണ്. ആക്രമിക്കുവാൻ
വരുന്നവെര സൈധരയ്ം േനരിടാൻ
പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിേരാധ
തന്ത്രങ്ങൾ നാം െപൺകുട്ടികൾ
ക്ക് പറഞ്ഞു െകാടുക്കുന്ന കാല
മാണിത്. സ്കൂളുകളിൽ കരാെട്ട
ഉൾപ്പെട പഠിപ്പിക്കുന്നും ഉണ്ട്.
ഇവിെട സവ്േമധയാ, ഒരു ്രസ്തീ
രാത്രിയിൽ തെന്ന ആക്രമിക്കു
വാൻ വന്ന ആെള െവട്ടി വീഴ്ത്തു
േമ്പാൾ അതിെനതിെര നയ്ായം
പറയുന്നത്തിനു പിന്നിൽ ഭയം
മാത്രമാണ്. െപൺകുട്ടികെളയും
്രസ്തീകെളയും ക്രൂരമായ പീഡന
ങ്ങൾക്കു ഇരയാക്കുന്ന കുെറ
പുരുഷന്മാെരങ്കിലും വലല്ാെത ഭയ
ന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നുറപ്പ് . വീട്ടിനു
ള്ളിൽ " അടങ്ങി ഒതുങ്ങി" ഇരുന്ന
യുവതിയാണിെതന്നു ഓർക്കുക.
നിർഭയ രാത്രി കൂട്ടുകാരെനാപ്പം
സിനിമക്ക് േപായതായിരുന്നേലല്ാ
അവൾ െചയ്ത അപരാധം. െപാതു
ഇടങ്ങളിലും വീടിനുള്ളിലും ്രസ്തീ
േനരിേടണ്ടി വരുന്ന പല രൂപത്തി
ലുള്ള അതിക്രമങ്ങളുെട പശ്ചാത
ലത്തിൽ ഗംേഗശനാന്ദ ഒരു പാഠം
തെന്നയാണ്.
കാരണം ഇവിെട സവ്ാമി തെന്ന
പ്രതിസ്ഥാനത്തു വന്നിട്ടുള്ളതു
ചർച്ച െചേയയ്ണ്ട വിഷയമാണ്.
െമാലല്ാക്കമാരും പള്ളീലച്ചന്മാരും
ൈലംഗികാതിക്രമണ േകസുക
ളിൽ പ്രതികൾ ആകുന്ന സംഭവ
ങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്നത് ആശ
ങ്കാകുലമാണ്. െപാതു സമൂഹം
കണ്ണുമടച്ചു വിശവ്സിക്കുന്ന ഒരു
വിഭാഗമാണ് പുേരാഹിതന്മാരും
സനയ്ാസിമാരും. ഇക്കൂട്ടർ ഇന്ന്
കുടുംബത്തിനകേത്തക്ക് കടന്നു
കയറിയിരിക്കുന്നു. എലല്ാ ജീവിത
പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരത്തിെന്റ
കുറിപ്പടിയുമായി എത്തുന്ന ഇവർ
്രസ്തീകെള ആണ് ലക്ഷയ്ം െവ
ക്കുന്നത്. സവ്ാമിമാരുെട മുന്നിൽ
സാഷ്ടംഗം വീഴുേമ്പാൾ അവിെട
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വലല്ാത്ത ഒരു അടിമത്തം ആണ്
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുക. സവ്ാമിമാരുെട
െചയ്തികൾ േചാദയ്ം െചയയ്ാൻ
പാടിെലല്ന്ന അന്ധമായ വിശവ്ാസ
ത്തിെന്റ ഇരകൾ ആയ എത്രേയാ
്രസ്തീകൾ നമ്മുെട മുന്നിലുണ്ട്.
തന്ത്രവും മന്ത്രവും മറയാക്കി
ൈലംഗികവും സാമ്പത്തികവുമാ
യി ്രസ്തീകെള ചൂഷണം െചയയ്ുന്ന
സനയ്ാസിമാെര കുറിച്ച് തുറന്നു
ചർച്ച െചയയ്ാനും േമൽ സംഭവം
സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇങ്ങെന ആെണങ്കിലും ലിം
ഗേഛദമാണ് ൈലംഗികാതിക്രമ
ത്തിനുള്ള പരിഹാരം എന്ന വാദം
ശാ്രസ്തീയമലല്. ഇതിൽ രണ്ടു പ്രശ്നം
ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ്രസ്തീ തെന്ന ആണ്
പരിഹാരം കാേണണ്ടെതന്നും
അവൾ അത് െചയ്തിെലല്ങ്കിൽ
േവെറ വഴിയിെലല്ന്നും ഉള്ള
അബദ്ധധാരണയാണ്. പ്രശ്ന
െത്ത അതിെന്റ രാ്രഷ്ടീയത്തിൽ
കാണുേമ്പാൾ ബലാത്സംഗം
്രസ്തീക്ക് സമൂഹത്തിെല സ്ഥാനമി
ലല്ായ്മയുെട ലക്ഷണം ആെണന്നു
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ്രസ്തീയും
പുരുഷനും ഉൾെപ്പടുന്ന സമൂഹ
മാണ് പരിഹാരം കാേണണ്ടത്.
അലല്ാെത അതിെന ചുമതലയും
്രസ്തീയുെട ചുമലിൽ െവക്കരുത്.
രണ്ട്, തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാ
നും തിരിച്ചടിക്കാനും േചാദയ്ം
െചയയ്ാനും പ്രതിേരാധിക്കുവാനുമു
ള്ള െകൽപ്പ് ്രസ്തീക്ക് ഉണ്ടാകണം
എന്നതിന് യാെതാരു സംശയ
വുമിലല്. എന്നാൽ അക്രമെത്ത
അക്രമം െകാണ്ട് േനരിടാെമന്നത്
പുേരാഗമന ചിന്തയലല്. ലിംഗേച്ഛ
ദവും തലെവട്ടും തൂക്കിെക്കാല
യും കെലല്റിഞ്ഞു െകാലയും ഒരു
കാലത്തു ഭരണകൂടം നൽകി
വന്നിരുന്ന ശിക്ഷകൾ ആണ്.
ചില രാജയ്ങ്ങളിൽ ഇന്നും
അെതാെക്ക നില നിൽക്കുന്നു.
അതിേനാട് േയാജിക്കുവാൻ
കഴിയിലല്. പെക്ഷ, ആക്രമണം
ആസന്നമായിരിക്കുേമ്പാൾ കത്തി
െയങ്കിൽ കത്തി കയയ്ിെലടുെത്ത
്രസ്തീക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ... അേപ്പാൾ
െഹൽപ്ൈലനിൽ വിളിക്കാൻ
പറയാനുള്ള മൂഢതവ്ം ശശി
തരൂരിന് മാത്രേമ ഉണ്ടാകൂ.
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പുതു അറിവ്
െപ്രാഫ.െക.ആh.ജനാhദനh

സൗേരാർജത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചർമം
അപകത്തിhെപ്പട്ടിേട്ടാ മറ്റു
കാരണങ്ങളാേലാ ൈകേയയ്ാ
കാേലാ േഛദിക്കെപ്പടുേമ്പാh
കൃത്രിമ അവയവങ്ങh വച്ചുപി
ടിപ്പിക്കാറുണ്ടേലല്ാ. എന്നാh
കൃത്രിമ അവയവങ്ങhക്ക് സം
േവദനക്ഷമത ഉണ്ടാകിലല്. ഉദാ
ഹരണമായി െതാട്ടാh അറി
യിലല്. എന്നീh ഈ പരിമതി
മറികടക്കാെനാരു ഉപായം
െതളിഞ്ഞുവന്നിരിക്കുന്നു.
സൗേരാhജത്താh പ്രവhത്ത
നക്ഷമമാകുന്ന ഒരു സംേശല്
ഷിത ചhമം (synthetic skin)
വികസിപ്പിെച്ചടുത്തേതാെടയാ
ണ് കാരയ്ങ്ങh എളുപ്പമായത്.
ഈ ചhമത്താh ആവരണം
െചയയ്െപ്പട്ട കൃത്രിമ അവയവം
സവ്ാ ഭാവിക അവയവങ്ങh
േപാെല തെന്ന സംേവദനക്ഷ
മമായിരിക്കും. ഗല്ാസ്സ്േഗാ യൂ
ണിേവഴ്സിറ്റിയിെല ഒരു സംഘം
എഞ്ചിനീയhമാh കുറച്ചുകാലം
മുമ്പ് കൃത്രിമ ൈകകാലുക
hക്ക് ഗ്രീഫീh ഉപേയാഗി
ച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇലേ്രക്ടാ
ണിക് ചhമം നിhമിച്ചിരുന്നു.

ഇേപ്പാh അവh ട്രാഫീh
തന്മാത്രകളുെട അനിതര സാ
ധാരണമായ ചില ഭൗതിക
ഗുണധhമങ്ങെള പ്രേയാജ
നെപ്പടുത്തി സൗേരാhജം
ഉപേയാഗിച്ച് ഈ ചhമെത്ത
സക്രിയമാക്കാനുള്ള മാhഗങ്ങ
h കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
കാhബh ആറ്റങ്ങളുെട
ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഗ്രാഫീh
പാളി. ഒരു കാhബh ആറ്റത്തി
െന്റ കട്ടിേയ ഉള്ളൂ പാളിക്ക്.
എന്നാh ഇതുവെര അറിയെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ള പഥാhഥങ്ങളിh വച്ച്
ഏറ്റവും ബലമുള്ള വസ്തുവാണ്
ഗ്രാഫീh പാളി. മാത്രവുമലല്
ഏറ്റവും നലല് വിദയ്ുത്ചാലക
വും താപചാലകവും കൂടിയാ
ണിത്. ഗ്രാഫീെന്റ പ്രകാശീയ
സുതാരയ്ത നിമിത്തം അതിെന്റ
പ്രതലത്തിh പതിക്കുന്ന സൂരയ്
രശ്മികളുെട ഏതാണ്ട് 98 ശത
മാനവും േനരിട്ട് അതിലൂെട
കടന്നുേപാകുന്നു. അങ്ങെന
സൂരയ്നിh നിന്ന് ഊhജം േശ
ഖരിക്കാh ഏറ്റവും േയാജിച്ച

ഒരു വസ്തുവായി തീരുന്നു
അത്. ഗല്ാസ്സ്േഗാ യൂണിേവ
ഴ്സിറ്റിയിെല േഡാ.ഡാഹിയയും
സഹപ്രവhത്തകരുമാണ് ഈ
പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്
േനതൃതവ്ം നhകിയത്. അവh
നിhമിച്ച ഇലേ്രക്ടാണിക് ചhമ
ത്തിh ൈവദയ്ുതി ഉപേയാഗി
ക്കുന്ന േഫാേട്ടാ േവhെടയ്ക്
െസലല്ുകh സമനവ്യിപ്പിക്കുന്ന
തിh അവh വിജയം വരിച്ചു.
ഇങ്ങെന നിhമിെച്ചടുത്ത സം
േശല്ഷിതസ്തരത്തിന് അതിസങ്കീ
hണമായ മനുഷയ്ചhമത്തിെന്റ
ധhമങ്ങh വലിെയാരളവ്
വെര നിhവഹിക്കാനാകുെമ
ന്ന് േഡാക്ടh ഡാഹിയ അവ
കാശെപ്പടുന്നു. താപമhദ്ധ
വയ്തിയാനം, സ്പhശനം എന്നീ
സംേവദനകh ഈ സംേശല്ഷി
തസ്തരം െപാതിഞ്ഞ ക്രിത്രിമി
അവയവങ്ങh േപറുന്നവ
hക്ക് അറിയുവാh കഴിയും.
ഭാവിയിh േറാേബാട്ടുകളിലും
ഇത് ഉപേയാഗെപ്പടും.

ഓർേക്കണ്ട ദിനങ്ങൾ
സംഘടന
• ജിലല്ാ/േമഖലാ കമ്മിറ്റികh/പ്രവhത്തകേയാഗങ്ങh - െമയ് 28
നകം
• യൂണിറ്റ് കhെവhഷനുകh - ജൂh 15നകം
• അംഗതവ്ം പുതുക്കh -ജൂh 15 വെര
• പുതിയ അംഗങ്ങെള േചhക്കh -ജൂൈല 31
വിഷയസമിതി/ഉപസമിതികh
• ജന്റh വിഷയസമിതി - െമയ് 27, തൃശ്ശൂh
• സാമ്പത്തിക ഉപസമിതി - ജൂh 4, തൃശ്ശൂh
• പ്രസിദ്ധീകരണം - ജൂh 7, തൃശ്ശൂh
• േകരള പഠനസമിതി ജൂh 10, തൃശ്ശൂh
• ബാലേവദി ഉപസമിതി - ജൂh 25 തൃശ്ശൂh
പരിസരം
• മhസൂണിെന വരേവhക്കാം - യൂണിറ്റ് േമഖലാതലം- െമയ്
അവസാനവാരം മുതh
• പരിസരദിന പരിപാടികh -ജൂh 1 മുതh
• പരിസരദിന കവ്ിസ് - ജൂh 3
• ബാലേവദി മാhച്ച് േഫാh േനച്ചh - ജൂh 4
• പരിസരദിന സേന്ദശം - ജൂh 5
ശാ്രസ്താവേബാധം-സംഘടനാ വിദയ്ാഭയ്ാസം
സംഘടനാ വിദയ്ാഭയ്ാസം വhക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് - ജൂh 11 ഞായh 9.30,
േകാഴിേക്കാട്
ശാ്രസ്താവേബാധസമിതി - ജൂh 11 ഞായh 11 മണി, േകാഴിേക്കാട്
വhേമഖലാ ശില്പശാല
• ജൂh 24, 25 - തൃശ്ശൂh
• ജൂൈല 1, 2 - േകാഴിേക്കാട്
• ജൂൈല 8, 9 - തിരുവനന്തപുരം.
• ജിലല്ാതല ശാ്രസ്താവേബാധസംഗമങ്ങh ജൂൈലമാസം
• േമഖലാപരിഷത്ത് സ്കൂh ജൂൈലമാസം
പ്രപഞ്ചം, ജീവh ശാ്രസ്തകല്ാസുകh
• ദവ്ിദിന സംസ്ഥാന ശില്പശാല - ആഗസ്റ്റ്
• ജിലല്ാ പരിശീലനം രണ്ട് ദിവസം- ആഗസ്റ്റ്
• കല്ാസ്സുകh - െസപ്തംബh-ഒക്േടാബh
ഐ.ടി.
• സംസ്ഥാന ശില്പശാല - ജൂh 26, തൃശ്ശൂh


• ജിലല്ാതല ഐ.ടി പരിശീലനങ്ങh - ജൂൈല ആദയ്വാരം
• േമഖലാതല ഐ.ടി പരിശീലനങ്ങh - ജൂൈല, ആഗസ്റ്റ്
• െമാൈബh ആപല്ിേക്കഷh ശില്പശാല - ആഗസ്റ്റ്
വിദയ്ാഭയ്ാസം
• വിഷയസമിതി േകാh കമ്മിറ്റി െമയ് 26 േകാഴിേക്കാട്.
• വിജ്ഞാേനാത്സം സംസ്ഥാന ശില്പശാലജൂh 3, 4 ഐ.ആh.ടി.സി.
• വിഷയസമിതി സമീപനം ശില്പശാല - ജൂh 17, 18 - ഐആhടിസി
വിജ്ഞാേനാത്സവം
• സ്കൂhതലം
- ആഗസ്റ്റ് 17
• പഞ്ചായത്ത്തലം - െസപ്തംബh 23
• േമഖലാതലം
- ഒക്േടാബh 14, 15
• ജിലല്ാതലം - നവംബh 25, 26
• സംസ്ഥാനതലം - ഡിസംബh
സാമ്പത്തികം
േമഖലാ ട്രഷറhമാhക്കുള്ള പരിശീലനം
• വടക്കh േമഖല - ജൂh 10,11 േകാഴിേക്കാട്
• മധയ്േമഖല - ജൂh 17,18 തൃശ്ശൂh
• െതക്കh േമഖല - ജൂh 24,25 െകാലല്ം
• പ്രിപബ് - ജൂൈല 10 വെര.
• പ്രിപബ് പുസ്തക പ്രകാശനം - ആഗസ്റ്റ് 6-ന്.
മാസിക
• മാസികാദിനം - ആഗസ്റ്റ് 13
• മാസികാ കയ്ാമ്പയിh ആഗസ്റ്റ് - െസപ്റ്റംബh
ആേരാഗയ്ം
• ജിലല്ാ ആേരാഗയ്വിഷയസമിതികh - ജൂh 30-നുമുമ്പ്
• ൈപ്രമറി െഹhത്ത് െകയh ശില്പശാല - ജൂൈല 30-നുള്ളിh എലല്ാ
ജിലല്കളിലും
േകരള പഠനസമിതി
• േമഖലാ പഠനസംഘം സംസ്ഥാനതല ശില്പശാല - ജൂൈല രണ്ടാം
വാരം
• ജിലല്ാ പരിശീലനം - ആഗസ്റ്റ്
• േകരളപഠനം വിദഗ്ധ ചhച്ച - ജൂh മാസം
• െഷഡയ്ൂh ചhച്ച - േകനിസയിh
• പരിശീലനം - െസപ്തംബh മൂന്നാം വാരം
•സhെവ - ഒക്േടാബh 16 മുതh 30 വെര
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