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ശാസ്ത്രം സാമൂഹയ് വിപല്വത്തിന്
േകരള ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം
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േജയ്ാതി ാ

മാമാ ം സമാപി

േകരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃ ൻ േജയ്ാതി ാ

തിരുനാവായ : േകരള ശാ
്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്തിെന്റ
േജയ്ാതിശാ്രസ്ത കൂട്ടായ്മയായ
മാhസിെന്റ ആഭിമുഖയ്ത്തിh
തിരുനാവായ നാവാമുകുന്ദാ
ഹയhെസക്കന്ററി സ്കൂളിh
വച്ച് െഫബ്രുവരി 24,25,26
തിയതികളിലായി നടന്ന
േജയ്ാതിശ്ശാ്രസ്ത മാമാങ്കത്തി
ന് തിരശീല വീണു. ബഹു.

നിയമസഭാ സ്പീക്കh പി. ശ്രീരാ
മകൃഷ്ണh സമാപന സേമ്മളനം
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ഭാരതീയ
ഗണിത ശാ്രസ്തത്തിനും േജയ്ാ
തിശാ്രസ്തത്തിനും വഴികാട്ടിക
ളായ നിരവധി ശാ്രസ്തജ്ഞhക്ക്
ജhമം നhകിയത് തിരുനാവാ
യക്ക് സമീപമുള്ള പ്രേദശങ്ങ
ളാണ്. നിളാതീരത്ത് ജീവിച്ച
ഈ ശാ്രസ്തജ്ഞhക്ക് േവണ്ടത്ര

parishadvartha@gmail.com

മാമാങ്കം സമാപന സേ ളനം ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

സ്ഥാനം നhകാh നമ്മുെട
ചരിത്രകാരhമാh ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടി
ലല്. ആസ്ഥിവികസന ഫണ്ട്
ഉപേയാഗിച്ച് ഭാരതപ്പുഴേയാ
രത്ത് ഗണിത-േജയ്ാതിശാ
്രസ്ത േകന്ദ്രം ആരംഭിക്കുവാh
സhക്കാh തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്
എന്നും പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണh
അറിയിച്ചു. സമാപന സേമ്മ
ളനത്തിh പരിഷത്ത് ജിലല്ാ

പ്രസിഡന്റ് ഇ. വിലാസിനി
ആധയ്ക്ഷത വഹിച്ചു. മാhസ്
െചയhമാh ആനന്ദമൂhത്തി
സവ്ാഗതവും പരിഷത്ത് ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി ജിജി വhഗ്ഗീസ്
നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പ്രിhസിപ്പാ
h വിജി വിശവ്h, പി. മുഹമ്മ
ദ്, െക. ഇബ്രാഹിം എന്നിവh
ആശംസകh അhപ്പിച്ചു.
ഗുരുതവ്തരംഗങ്ങh കെണ്ട

ത്തിയ
ശാ്രസ്തജ്ഞരുെട
സംഘത്തിെല ഇന്തയ്യിh
നിന്നുള്ള അംഗമായ േജയ്ാ
തിശാ്രസ്തജ്ഞh അജിത്
പരേമശവ്രh, കാലിക്കറ്റ് യൂ
ണിേവഴ്സിറ്റി ഗണിതവിഭാഗം
തലവh െപ്രാഫ. പി.ടി രാമ
ചന്ദ്രh എന്നിവh സമാപന
ദിവസെത്ത കല്ാസ്സുകhക്ക്
േനതൃതവ്ം നhകി.

54-ാം സംസ്ഥാന സേമ്മളനം
േകരളത്തിൽ െനൽകൃഷി സാധയ്മാണ് :സി.െക.പി.പത്മനാഭൻ
നിന്നാൽ െനൽകൃഷി സാ
ധയ്മാെണന്നും കർഷകരുെട
കൂട്ടായ്മയിലൂെട വളർന്നുവന്ന
സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
കർഷകർക്ക് മുൻഗണന െകാ
ടുക്കണെമന്നും െസമിനാറിൽ
അഭിപ്രായമുണ്ടായി.
മുഴക്കുന്നിെല െനൽകൃഷി
അനുഭവങ്ങൾ സുഷമ വി
ശവ്ന ാഥൻ അവതരിപ്പിച്ചു.
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
േപരാവൂർ േമഖലയുെട േനതൃതവ് ിൽ െനൽകൃഷി സാധയ്മാേണാ എ വിഷയ
മുൻ എംഎൽഎ സി.െക.പി.പ നാഭൻ ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

ഇരിട്ടി: േകരളത്തിൽ
െനൽകൃഷി നിലനിർേത്ത
ണ്ടത് കർഷകെന്റ മാത്രമലല്,
സമൂഹത്തിേന്റയും രാ്രഷ്ടീയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങളുേടയും തേദ്ദശ
സവ്യംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുേട
യും ഉത്തരവാദിത്തമാെണന്ന്
മുൻ എംഎൽഎ സി.െക.
പി.പത്മനാഭൻ പറഞ്ഞു.
ശാ്രസ്തസാഹിതയ്പരിഷത്ത്
സംസ്ഥാന സേമ്മളനത്തി
െന്റ ഭാഗമായി മുഴക്കുന്ന്

നലല്ൂരിൽ േപരാവൂർ േമഖ
ലയുെട േനതൃതവ്ത്ത ിൽ
'െനൽകൃഷി സാധയ്മാേണാ'
എന്ന വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ
െസമിനാർ ഉദ്ഘാടനം െച
യയ്ുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം.
പതിമൂന്നാം പദ്ധതിയുെട
ഭാഗമായി തേദ്ദശ സവ്യംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതി ആസൂ
ത്രണം െചയയ്ുന്ന േവളയിൽ
ഇതിന് പ്രേതയ്ക പരിഗണന
ഉണ്ടാവണെമന്നും അേദ്ദഹം


ിൽ നട
.

മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട്
ആർ.രാധാകൃഷ്ണൻ േമാഡേററ്റ
റായിരുന്നു. മുഴക്കുന്ന് പഞ്ചാ
യത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ബാബു
േജാസഫ്, വി.ഷാജി, എം.ക
ണ്ണൻ, വി.രാജു, ടി.സുേരന്ദ്രൻ,
പരിഷത്ത് ജിലല്ാ പ്രസിഡന്റ്
െക.വിേനാദ്കുമാർ, സി.എ
.അബ്ദുൾ ഗഫൂർ, ഒ.പ്രതീശൻ,
എൻ.െക.രാഘവൻ എന്നിവർ
പ്രസംഗിച്ചു.

ിയ െസമിനാർ

ആവശയ്െപ്പട്ടു.
സംസ്ഥാന സേമ്മളനത്തി
ന് ഭക്ഷണത്തിനാവശയ്മായ
മുഴുവൻ അരിയും പരിഷത്ത്
മുഴക്കുന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്ത
കർ നലല്ൂർ വയലിൽ കൃഷി
െചയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്.
ഇതിെന്റ ഭാഗമായാണ്
െസമിനാർ നടന്നത്. േകര
ളത്തിെല രാ്രഷ്ടീയ പ്രസ്ഥാ
നങ്ങളും െപാതുസമൂഹവും
ഭ ര ണ കൂട വും
ഒ ന്ന ി ച്ചു

അതിര

പരി

ി

ി പ തി

ിതിവിരു ം

അതിര ി

ി പ തിയിൽ നി ്
സർക്കാർ പി ാറണം
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എറണാകുളം ജില്ലാ കലാജാഥ

െകാച്ചി - എറണാകുളം
ജിലല്യിൽ 40 േകന്ദ്രങ്ങളിലും
ഇടുക്കിയിൽ 12 േകന്ദ്രങ്ങ
ളിലുമാണ് ജാഥ പരയ്ടനം
നടത്തിയത്. സേഹാദരh
അയയ്പ്പh രചിച്ച 'സയൻസ്
ദശകത്തിെന്റ ദൃശയ്ാവിഷ്കാരം,
മിശ്രേഭാജനെത്തക്കുറിച്ചും
അതിെന്റ ഇന്നെത്ത ആവശയ്
കതെയക്കുറിച്ചും ഉള്ള ചിത്രീ
കരണം, അവയവദാനത്തിെന്റ
ആവശയ്കത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന
ലഘുനാടകം എന്നിവെയ്കാ
പ്പം കവി സച്ചിദാനന്ദെന്റ
'പറയുന്നു കബീർ' എന്ന

കവിതെയ ആസ്പദമാക്കിയ
സംഗീതശിൽപ്പം എന്നിവയായി
രുന്നു പ്രധാന പരിപാടികh.
യുദ്ധവും ആയുധക്കച്ചവടവും
േവെണ്ടന്ന സേന്ദശം നൽകുന്ന
'അതിർത്തിക്കപ്പുറം', എം.എം.
സചീന്ദ്രൻ രചന നിhവഹിച്ച
'അമ്മ തലസ്ഥാനമായ ഇന്തയ്'
എന്ന സംഗീതശിൽപ്പം, േനാട്ട്
വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന
'േകാതാമൂരിപ്പാട്ട്, 'തുറക്കാത്ത
േമശ' ജനുവരി മൂന്നിന് െക
ടാമംഗലത്തുനിന്ന് ആരംഭിച്ച
ജാഥ ശനിയാഴ്ച്ച ഇരുമ്പനത്ത്
സമാപിച്ചു. ഇരുമ്പനത്ത്

നടക്കുന്ന സമാപനസേമ്മള
നം എം സവ്രാജ് എംഎൽഎ
ഉദ്ഘാടനംെചയ്തു. സേമ്മ
ളനത്തിനു മുേന്നാടിയായി
'ഇന്തയ്ൻ േദശീയത' എന്ന വി
ഷയത്തിൽ പുേരാഗമന കലാ
സാഹിതയ് സംഘം സംസ്ഥാന
കമ്മറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ്
േപരാമ്പ്രയും "നേവാത്ഥാനം
ഇരുപെത്താന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ'
എന്ന വിഷയത്തിh േഡാ.െക.
ജി.പൗേലാസും പ്രഭാഷണം
നടത്തി.

പഴശ്ശി ജലപദ്ധതി കൃഷിക്ക് േവണ്ടിയും
ഉപേയാഗിക്കണം

ആദരാഞ്ജലികൾ

എസ്. ബാലകൃഷ്ണേമേനാൻ
ൈവദയ്ുതി േബാhഡി
hനിന്ന് വിരമിച്ച ചീഫ്
എഞ്ചിനീയറും പരിഷത്തിെന്റ
സംസ്ഥാന ൈവസ് പ്രസിഡ
ന്റുമായിരുന്ന എസ്. ബാല
കൃഷ്ണേമേനാh അന്തരിച്ചു.
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരി
ഷത്തിെന്റ ആദരാഞ്ജലികh

ധർമപാലൻ മാസ്റ്റർ
തൃശ്ശൂh ജിലല്യിെല അന്തിക്കാട് േമഖലാ മുh പ്രസിഡണ്ടും
വിദയ്ാഭയ്ാസ. രാ്രഷ്ടീയ, സാംസ്കാരികപ്രവhത്തകനും ആയിരു
ന്ന ധhമപാലh മാസ്റ്റh 2017 െഫബ്രുവരി 28ന് പരിഷത്ത്
േമഖലാകമ്മിറ്റിക്ക് പെങ്കടുക്കാh വരുന്ന വഴിയിh വച്ച്
ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം അന്തരിച്ചു. േരണുകയാണ് ഭാരയ്. രമയ്യും
രശ്മിയും മക്കളാണ്. പരിഷത്തിെന്റ ആദരാഞ്ജലികh.

െനൽകൃഷി വിളെവടുത്തു

മട്ടന്നൂർ : ജലേസചന
പദ്ധതിയായി ആരംഭിച്ച പഴശ്ശി
പദ്ധതിെയ കുടിെവള്ള പദ്ധ
തികൾക്കു േവണ്ടി മാത്രമായി
ചുരുക്കാെത കൃഷിക്ക് െവള്ളം
നൽകുന്ന രീതിയിൽ നവീകരി
ക്കണെമന്ന് ആവശയ്മുയർന്നു.
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷ
ത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന
ശിൽപശാലയിh വിശദമായ
ചർച്ച നടത്തുകയും പദ്ധതി
നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് രൂപ
േരഖയുണ്ടാക്കുകയും െചയ്തു.
ശുദ്ധജലവിതരണത്തിനും ജല
ൈവദയ്ുത പദ്ധതിക്കും െവള്ളം
എടുക്കുന്നേതാെടാപ്പം ജലേസ
ചനത്തിനുള്ള സാധയ്ത മങ്ങി
യിട്ടിെലല്ന്നും ശിൽപശാലയിൽ
പെങ്കടുത്ത സാേങ്കതിക വിദ
ഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായെപ്പട്ടു. 16,500
െഹക്ടർ പ്രേദശത്ത് കൃഷിക്ക്
െവള്ളം നൽകാൻ ആവിഷ്കരിച്ച
പദ്ധതിയുെട ലക്ഷയ്ം പൂർണ
മാക്കണെമന്നു നിർേദശം ഉയർ
ന്നു. ആറായിരം േകാടിയുെട
ആസ്തിയുള്ള പഴശ്ശി പദ്ധതി
എങ്ങെന നവീകരിക്കാെമ
ന്നതുസംബന്ധിച്ച് പഠനം
നടത്തണെമന്നും ജനങ്ങെള

േബാധയ്െപ്പടുത്തി സർക്കാരിൽ
സമ്മർദം െചലുത്തണെമന്നും
പരിഷത്ത് തീരുമാനിച്ചു.
തകർന്ന കനാലുകൾ നന്നാ
ക്കുക, കനാലുകെളക്കുറിച്ചു
വിശദമായ സർേവ നടത്തുക,
ജലേസചനം െകാണ്ടു പ്രേയാ
ജനം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങെള
ക്കുറിച്ചു പഞ്ചായത്തുകളിൽ
ശിൽപശാല നടത്തുക, പഠന
റിേപ്പാർട്ട് എം.പി മാർക്കും എം
.എൽ.എ മാർക്കും നൽകുക,
ജിലല്ാതല േമാണിറ്ററിങ്
കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കുക
തുടങ്ങിയ നിർേദശങ്ങൾ ശിൽ
പശാലയിൽ രൂപെപ്പട്ടുവന്നു.
പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന സേമ്മ
ളനത്തിെന്റ അനുബന്ധമായി
നടത്തുന്ന പരിപാടികളുെട
ഭാഗമായാണ് സംസഥാന
ശിൽപശാല നടത്തിയത്.
സണ്ണി േജാസഫ് എം.എൽ.
എഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. ഇരിട്ടി
നഗരസഭാ െചയർമാൻ പി.പി
അേശാകൻ അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. പരിഷത്ത് ജിലല്ാ പ്ര
സിഡന്റ് െക.വിേനാദ്കുമാർ,
നഗരസഭാ കൗൺസിലർ എ.
താഹിർ, സി.എം. രതീഷ്,

പി. ദിവാകരൻ എന്നിവർ
പ്രസംഗിച്ചു.
േകാഴിേക്കാട് സി.ഡബല്യ്ൂ.
ആർ.ഡി.എം. സീനിയർ പ്രിൻ
സിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് സി.എം.
സുശാന്ത് ജലവിനിേയാഗെത്ത
ക്കുറിച്ചു വിഷയം അവതരിപ്പി
ച്ചു. പരിഷത്ത് ജിലല്ാകമ്മിറ്റി
അംഗം എം. വിജയകുമാർ
പഴശ്ശി പദ്ധതി അവേലാക
നറിേപ്പാർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
െപ്രാഫ. ടി.പി.ശ്രീധരൻ, ടി
.ഗംഗാധരൻ, പഴശ്ശി പദ്ധതി
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
എൻജിനീയർ വി. ഷാജി, യു
.ജനാർദനൻ, പി.പി ബാബ,
വി.പത്മനാഭൻ, എം.രവീന്ദ്രൻ,
ടി.വി.നാരായണൻ, വി.ഒ
പ്രഭാകരൻ എന്നിവർ ചർച്ച
യിൽ പെങ്കടുത്തു. ടി.പി.ശ്രീ
ധരൻ െചയർമാനും എം.വിജ
യകുമാർ കൺവീനറുമായി 30
അംഗ േകാർകമ്മിറ്റി രൂപവൽ
ക്കരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡ
ന്റുമാരും പാടേശഖരസമിതി
ഭാരവാഹികളും സാേങ്കതിക
വിദഗ്ധരും ജലവിഭവ വകുപ്പ്
ഉേദയ്ാഗസ്ഥരും ശിൽപശാല
യിൽ പെങ്കടുത്തു.

മലപ്പുറം െവട്ടത്തൂh നടന്ന കലാജാഥാ സവ്ീകരണത്തിh നിന്ന്


തിരുത്തിക്കര: ശാ
്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷത്ത്
തുരുത്തിക്കര യൂണിറ്റിെന്റ
േനതൃതവ്ത്ത ിൽ ആരംഭിച്ച
െനൽക്കൃഷിയുെട വിളെവടുപ്പ്
നടന്നു. ശാ്രസ്തഗതി മാേനജിങ്
എഡിറ്റർ പി.എ തങ്കച്ചൻ,
യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി േസ്നഹ
എ.എസ്, മുരുേകശൻ M.K,

മഞ്ജു അനിൽകുമാർ, ദീപ്തി
ബാലചന്ദ്രൻ, യുവസമിതിയം
ഗങ്ങളായ ചിന്നു വി.ആർ,
ജിബിൻ.ടി എന്നിവർ വിള
െവടുപ്പിന് േനതൃതവ്ം നൽകി.
തുരുത്തിക്കര പാടത്ത്' ഷീല
േസാമെന്റ ഉടമസ്ഥതയിൽ
ഉള്ള 40 െസന്റ് സ്ഥലത്താണ്
കൃഷി െചയ്തത്

േകാഴിേക്കാട് : ഹാ
ര പ്പ - േ മ ാ ഹ h െ ജ ാ ദ ാ േ ര ാ
സംസ് കാരം െതാട്ടുതെന്ന
ഇന്തയ്യിh ശാസ്ത്രം വള
hന്നിരുന്നുെവന്നും എന്നാh
പിന്നീട് ജാതിേശ്രണി വയ്വ
സ്ഥയുെട ഫലമായി വളhച്ച
മുരടിെച്ചന്നും േഡാ. െക.പി
അരവിന്ദh പറഞ്ഞു. േദശീയ
ശാസ്ത്രദിനത്തിെന്റ ഭാഗമായി
കാലിക്കറ്റ് യൂനിേവഴ്സിറ്റി
ടീച്ചh എജുേക്കഷh െസന്ററി
h (ബീച്ച് േറാഡ്) 'ശാസ്ത്രം
ഇന്തയ്യിh' എന്ന വിഷയത്തി
h പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാ
യിരുന്നു അേദ്ദഹം. േകരള

ശാസ്ത്രസാഹിതയ് പരിഷത്തും
ടീച്ചh എജുേക്കഷh െസന്ററും
സംയുക്തമായാണ് ശാസ്ത്രദി
നം ആചരിച്ചത്. േയാഗത്തിh
േകാേളജ് പ്രിhസിപ്പh േഡാ.
വി.പി സ്മിത അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. പരിഷത്ത് ജിലല്ാ
പ്രസിഡണ്ട് െക. രാധh,
െപ്രാഫ. ബിന്ദു െക വhഗീസ്,
േകാേളജ് യൂണിയh െചയ
hമാh ടി. സുേകഷ് എന്നിവh
സംസാരിച്ചു. പരിഷത്ത് ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി എ.പി േപ്രമാനന്ദ്
സവ്ാഗതവും സയhസ് കല്ബ്
ജിലല്ാ പ്രസിഡണ്ട് എh.പി
തൗഫീറ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

േദശീയ ശാസ്ത്രദിനം ആചരിച്ചു
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യൂണിറ്റ്-േമഖലാസേമ്മളനങ്ങൾ
ആേവശകരമായി മുേന്നറുന്നു
സുഹൃത്തുക്കെള
യൂണിറ്റ്-േമഖലാ സേമ്മളനങ്ങൾ നടന്നുവരിക
യാണേല്ലാ? കഴിഞ്ഞവർഷെത്ത അേപക്ഷിച്ച് യൂണിറ്റ്
സേമ്മളനങ്ങളിൽ െമച്ചെപ്പട്ട പങ്കാളിത്തം ദൃശയ്മാണ്
എന്നാണ് ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള റിേപ്പാർട്ടുകൾ സൂചിപ്പി
ക്കുന്നത്. കലാജാഥയുെട സംഘാടനവും അനുബന്ധപരി
പാടികളുമാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. സംഘടനയുെട
അടിസ്ഥാനഘടകമായ യൂണിറ്റുകെള ചലിപ്പിക്കുന്ന
തിന് േനതൃതവ്ം നല്േകണ്ടത് േമഖലയാണ്. നമ്മുെട
സംഘടനെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഏറ്റവും ശക്തവും
ചലനാത്മകവുമാേകണ്ട സംഘടനാതലം േമഖലയാണ്.
സ്ഥിരമായി കൂടിേച്ചരുന്ന കൂട്ടായ്മകളുള്ള േമഖലകളിൽ
യൂണിറ്റുകളും സജീവമാണ്. അവിടങ്ങളിെല യൂണിറ്റ്
സേമ്മളനങ്ങളും നല്ല പങ്കാളിത്തേത്താെടയാണ് നടക്കു
ന്നത്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന േമഖലാതല സംഘടനെയ
ശക്തിെപ്പടുത്തുകെയന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാനയ്േത്താെട
നടേക്കണ്ട പ്രവർത്തനവുമാണ്.
യൂണിറ്റ് സേമ്മളനം അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്ര
േവശനമുള്ളവയായി ചുരുേക്കണ്ടതില്ല. അംഗങ്ങളും,
അംഗങ്ങളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും, ഏെതങ്കിലും
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെങ്കടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും യൂണിറ്റ്
സേമ്മളനത്തിൽ വരണം. നിലവിലുള്ളവരും സ്ഥാനെമാ
ഴിഞ്ഞവരുമായ ജനപ്രതിനിധികെള സേമ്മളനത്തിേലക്ക്
പ്രേതയ്കം ക്ഷണിക്കണം. സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും വിവിധേമ
ഖലയിൽ വിദഗ്ധരായവരുെമാെക്ക നമ്മുെട സേമ്മളന
ത്തിെന്റ ഭാഗമാകണം. അവർെക്കാെക്ക പെങ്കടുക്കാവുന്ന
പരിപാടികളും രൂപെപ്പടുത്തണം. ബാേലാത്സവങ്ങൾ,
സ്ത്രീകളുെട കൂട്ടായ്മകൾ, അഭിരുചിക്കൂട്ടങ്ങൾ, കുടുംബശ്രീ
-അയൽക്കൂട്ട സംഗമങ്ങൾ തുടങ്ങി ൈവവിധയ്മാർന്ന
പരിപാടികൾ. യൂണിറ്റുകളിൽ ഇെതല്ലാം നടക്കണെമ
ങ്കിൽ േമഖലയിൽ ആേലാചനയും ആസൂത്രണവും
നടക്കണം.
പ്രവർത്തകരുെട ആശയതലം വികസിപ്പിക്കുന്ന
തിനും പ്രേദശെത്ത ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനും
വിവിധരംഗങ്ങളിെല സംഘടനാനിലപാടുകൾ െപാതുസ
മൂഹത്തിേലെക്കത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുബന്ധ പരിപാ
ടികൾ സേമ്മളനങ്ങളുെട ഭാഗമാേകണ്ടതുണ്ട്. എല്ലായൂ
ണിറ്റുകളിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിെയങ്കിലും
നടക്കണം. ജലസുരക്ഷാ കല്ാസ്സുകൾ, സയൻസ് ഡയേലാ
ഗുകൾ, സ്ത്രീസൗഹൃദ പഞ്ചായത്തുകൾ, തുലയ്താസംഗമ
ങ്ങൾ, യൂണിറ്റ് സയൻസ് സ്കൂളുകൾ, വിദയ്ാഭയ്ാസസം
വാദങ്ങൾ, പഞ്ചായത്തുതലആസൂത്രണം സംബന്ധിച്ച
ചർച്ചകൾ, മാലിനയ്സംസ്കരണം, പശ്ചിമഘട്ടസംരക്ഷ
ണം തുടങ്ങിയവ െയല്ലാം സജീവചർച്ചാവിഷയമാകണം.
യൂണിറ്റ് സേമ്മളനത്തിൽ അംഗതവ്പ്രവർത്തനം
ആരംഭിക്കണം. പുതുക്കൽ േഫാറം membership.kssp.in
എന്ന ൈസറ്റിൽ ലഭയ്മാണ്. അംഗങ്ങളിൽ 25ശതമാനം
സ്ത്രീകളായിരിക്കണെമന്ന് അറിയാമേല്ലാ? അതുേപാെല
യൂണിറ്റ് നിർവാഹകസമിതിയിലും, േമഖലാ-ജില്ലാ
-സംസ്ഥാന കൗൺസിലുകളിലും നിർവാഹകസമിതിക
ളിലും ഈ വർഷം മുതൽ 25ശതമാനം സ്ത്രീപ്രാതിനിധയ്ം
ഭരണഘടനാപരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാരയ്വും പ്രേതയ്കം
ശ്രദ്ധിക്കേണ.
സേമ്മളനം കഴിഞ്ഞാൽ റിേപ്പാർട്ടും െതരെഞ്ഞ
ടുപ്പ് േഫാറവും അയച്ചുതരുവാനും ഭാരവാഹികളുെട
േപരുവിവരം membership.kssp.in എന്ന ൈസറ്റിൽ
േരഖെപ്പടുത്താനും മറക്കരുെതന്ന് അഭയ്ർഥിക്കുന്നു.
ആേവശകരമായ പുതിെയാരു പ്രവർത്തനവർഷം
ആശംസിച്ചുെകാണ്ട്,
അഭിവാദനങ്ങേളാെട
പി. മുരളീധരൻ
ജനറൽ െസക്രട്ടറി



പത്രക്കുറിപ്പ്

അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതിയിൽ നിന്ന്
സർക്കാർ പിന്മാറണം
അതിരപ്പിള്ളി ജലൈവ
ദയ്ുതപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനു
ള്ള തീരുമാനത്തിh നിന്ന്
സhക്കാh പിന്മാറണെമന്ന്
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് ആവശയ്െപ്പ
ടുന്നു. അധികാരികh
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല
െവള്ളച്ചാട്ടത്തിെന്റ മേനാ
ഹാരിത ഇലല്ാതാകുന്നതു
മാത്രമലല് പദ്ധതിെകാണ്ടുള്ള
േദാഷം. ൈജവൈവവിധയ്സ
മ്പന്നമായ 22 െഹക്ടh പുഴ
േയാരക്കാടുകളടക്കം 138
െഹക്ടh വനം ഇലല്ാതാകും.
കാലാവസ്ഥാവയ്തിയാനത്തി
ന് വനമാണ് മറുപടി എന്ന്
പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാ
ണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.
പു ഴ േ യ ാ ര ക്ക ാ ടു ക ള ി h
മാത്രം കാണുന്ന അപൂhവ
വും വംശനാശഭീഷണി േനരി
ടുന്ന അേനകം ജന്തു-സസയ്
ൈ വ വ ി ധ യ്സ മ്പ ത്ത ാ ണ്
നമുക്ക് എെന്നേന്നക്കുമായി
നഷ്ടെപ്പടുക. ഇക്കാരയ്ങ്ങ
െളാന്നും പരിേശാധിക്കാ
െതയാണ് പദ്ധതിക്കായുള്ള

പരിസരാഘാത പത്രിക തയയ്ാ
റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പഠനം
േപാരായ്മകh നിറഞ്ഞതും
അ ശ ാ ്രസ്ത ീ യ വു മ ാ െ ണ ന്ന്
പലതവണ പരിഷത്ത് ചൂണ്ടി
ക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാെത
നീെരാഴുക്കിh വരുന്ന വയ്
തയ്ാസങ്ങh മൂലം ഡാമിന്
താെഴ വരുന്ന ആഘാതങ്ങh
സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ഒരു
പഠനവും നടന്നിട്ടിലല്. മാത്രവുമ
ലല് ഇേപ്പാhത്തെന്ന ജലദൗhല
ഭയ്ം അനുഭവെപ്പടുന്ന പുഴയിh
നീെരാഴുക്ക് പകുതിയാകു
േമ്പാh ഓരുകയറ്റ ഭീഷണിയും
കുടിെവള്ളക്ഷാമവും രൂക്ഷമാ
കും. ഈ സാഹചരയ്ത്തിh
പാരിസ്ഥിതികാഘാതങ്ങh
കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കിയുള്ള
പദ്ധതികhക്കാണ് മുhഗണന
നhേകണ്ടത്. 'റh ഓഫ്
ദ റിവh' മാതൃക ഉhെപ്പെട
യുള്ള ബദhസാധയ്തകളും
അേനവ്ഷ ിക്കാവുന്നതാണ്.
എന്നാh നിലവിലുള്ള പരി
സരാഘാതപഠനവും പദ്ധതി
േരഖയും അതിന് അപരയ്ാ
പ്തമാണ്. സൗര ൈവദയ്ുതി

അടക്കമുള്ള പാരമ്പേരയ്തര
ഊhേജാhപാദനത്തിെന്റ
േമഖലയിh വലിയ സാ
േങ്കതികവിദയ്ാ മുേന്നറ്റം
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ൈവദയ്ുതി
പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം
കാണാh ഈ വഴികളും
ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധയ്ത
കh ഒന്നും ആേലാചിക്കാ
െത പശ്ചിമഘട്ടേമഖലയിh
ഇനിയും അണെക്കട്ടുകh
നിhമിക്കുന്നത് േകരളത്തി
െന്റ തെന്ന നിലനിhപ്പിെന
പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
ഈ സാഹചരയ്ത്തിh അതി
രപ്പിള്ളി പദ്ധതിക്കു േവണ്ടി
ഇേപ്പാh െക.എസ്.ഇ.ബി
മുേന്നാട്ടുവച്ചിട്ടുള്ള നിhേദ്ദ
ശം പുനഃപരിേശാധിക്കണ
െമന്നും നിലവിലുള്ള പദ്ധതി
നിhേദ്ദശത്തിh നിന്ന് പൂ
hണമായും പിന്മാറണെമന്നും
േകരള ശാ്രസ്ത സാഹിതയ്
പരിഷത്ത് േകരള സhക്കാ
രിേനാട് അഭയ്hത്ഥിക്കുന്നു.

ജന്റർ ശിൽപ്പശാല
േചളന്നൂh : ശാ്രസ്തസാ
ഹിതയ് പരിഷത്ത് േകാഴി
േക്കാട് ജിലല്ാകമ്മിറ്റിയുെട
ആഭിമുഖയ്ത്തിh േചളന്നൂh
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിh
ജന്റh ശിhപ്പശാല സംഘടി
പ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്തുകളിh
ആസൂത്രണത്തിെന്റ ഭാഗമായി

രൂപീകരിച്ച വhക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
അംഗങ്ങhക്കുേവണ്ടി നട
ത്തിയ ശിhപ്പശാല േചളന്നൂh
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്
ടി.വത്സല ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
ജന്റh വിഷയസമിതി കhവീ
നh പി.വിജയh ആമുഖാവ
തരണം നടത്തി. സംസ്ഥാന

കhവീനh പി.േഗാപകുമാh
വിഷയാവതരണം നടത്തി.
െക.അേശാകh, സി.വിജയh,
സുധി പി, െക.േലാഹിതാക്ഷ
h എന്നിവh വിവിധ ഗ്രൂപ്പു
കളിh ചhച്ചയ്ക്ക് േനതൃതവ്ം
നhകി.

നേവാത്ഥാന കലാജാഥക്ക്
സവ്ീകരണം നൽകി

അരീേക്കാട്; േകരള
ശാ്രസ്തസാഹിതയ് പരിഷ
ത്ത് മലപ്പുറം ജിലല്ാകമ്മറ്റി
സംഘടിപ്പിച്ച നേവാത്ഥ
കലാജാഥക്ക് വിളയിh, െച
മ്രക്കാട്ടൂh, തച്ചണ്ണ, പാക്കുളം
എന്നീസ്ഥലങ്ങളിh സവ്ീകര
ണം നhകി. ശ്രീനാരായണ
ഗുരുവിെന്റ നമുക്ക് ജാതിയി
ലല് വിളംബരത്തിെന്റ 100-ാം
വാhഷികത്തിെന്റ ഭാഗമായി
നമുക്ക്
ജാതിയിലല്,
സയhസ് ദശകം, പറയുന്നു

കബീh, നന്മകh പൂത്തിടെട്ട,
തുറക്കാത്തേമശ, പടയാളിക
h പറയുേമ്പാh തുടങ്ങിയ
സ്ക്രിപ്റ്റുകളാണ് അവതരി
പ്പിച്ചത്. ജാഥാസവ്ീകരണത്തി
െന്റ ഭാഗമായി ശാ്രസ്തപുസ്തക
പ്രചാരണം നടന്നു. സംഗീത
നാടക അക്കാദമി അവാhഡ്
േനടിയ ഇ.സി. ദിേനശ്
കുമാh േഫാേട്ടാണിക്സിh
േഡാക്ടേററ്റ് േനടിയ മനൂപ്
െചഞ്ചിലിയh എന്നിവെര
ആദരിച്ചു. ജാഥാമാേനജh
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സി. എh. സുനിh വി
ശദീകരണം നടത്തി. സു
ധാകരh ചൂലൂh, സി.പി.
സുേരഷ് ബാബു, സി.സി.
സുധീh, ഇ. കൃഷ്ണh, ടി.
വി. കൃഷ്ണപ്രകാശ്, സി. പി
ഹരീഷ്, ശിവരാജh, പി.
സുബ്രഹ്മണൃh പനമ്പറ്റ,
സി. പി സുഭാഷ് എന്നിവh
സംസാരിച്ചു. ജാഥ െഫബ്രു
വരി 28ന് കരുവാരകുണ്ടിh
സമാപിക്കും.
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േമഖലാബാേലാത്സവം

കണ്ണൂർ ജില്ലാ ബാലശാസ്ത്ര േകാൺഗ്രസ്സ്

ബാലശാ

േകാൺഗ്ര

് േശഖരൻ മിനിേയാടൻ ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു

പരിയാരം : കണ്ണൂh
ജിലല്ാ ബാലശാ്രസ്തേകാൺ
ഗ്രസ്സ് പരിയാരം െമഡിക്കൽ
േകാേളജിൽ വച്ച് നടന്നു.
െമഡിക്കൽ േകാേളജ് െച
യർമാൻ േശഖരൻ മിനി
േയാടൻ ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
പരിഷത്ത് ജിലല്ാ പ്രസിഡന്റ്
െക.വിേനാദ്കുമാർ അദ്ധയ്ക്ഷ
നായി. േഡാ.എ.െക.ജയശ്രീ,
പി.എം.സിദ്ധാർത്ഥൻ, െക.വി.
മേനാജ്, എ.പി.രാേജഷ്,
െപ്രാഫ.എൻ.െക.േഗാവിന്ദൻ

എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പരി
ഷത്ത് ജിലല്ാ െസക്രട്ടറി എം.ദി
വാകരൻ സവ്ാഗതവും േമഖലാ
െസക്രട്ടറി െക.സി.പ്രകാശൻ
നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ജിലല്യിെല വിവിധ േമഖല
കളിൽ നിന്നും തിരെഞ്ഞടുക്ക
െപ്പട്ട നൂറ്റിഅൻപത് കുട്ടികളാ
ണ് കയ്ാമ്പിൽ പെങ്കടുത്തത്.
വാക്സിേനഷൻ' എന്ന വിഷയ
ത്തിൽ െമഡിക്കൽ േകാേളജ്
പ്രിൻസിപ്പൽ േഡാ.െക.

പുല്പള്ളി: - വയനാട് ജിലല്ാ
സേമ്മളനേത്താടനുബന്ധിച്ച്
നടത്തിവരുന്ന "വീട്ടിൽ ഒരു
ശാസ്തവായനശാല" പദ്ധതിയു
െട 4-ാം പുസ്തകചർച്ച അമര
ക്കുനിയിൽ ഒ.െക.പീറ്ററിെന്റ
ഭവനത്തിൽ െവച്ച് നടന്നു.
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ്പരിഷ
ത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഭൂമി ഒരു
െപാതുസവ്ത്ത് എന്ന പുസ്തകം
സുൽ ത്ത ാ ൻ
ബ േ ത്ത ര ി
കനറാ ബാങ്കിെന്റ സീനിയർ
മാേനജരും സാഹിതയ്കാരനു
മായ ശ്രീ.അനിൽകുമാർ െജ.
പരിചയെപ്പടുത്തി. മുൻതലമുറ
നമുക്കായി നലല്ിയ ഭൂമി വരും
തലമുറയ്ക്ക് ൈകമാേറണ്ടതാണ്

എന്ന േബാധയ്ം ഈ പുസ്തകം
വായിക്കുന്നതിലൂെട ൈകവ
രുെമന്ന് പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണ്
പുസ്തക അവതരണം ആരംഭിച്ച
ത്. തുടർന്ന് ഓേരാ അധയ്ായ
വും പരിചയെപ്പടുത്തി വയൽ
നികത്തൽ, കുന്നിടിക്കൽ,
നദീ മലിനീകരണം, പല്ാസ്റ്റിക്ക്
ഉയർത്തുന്ന െവലല്ുവിളികൾ
പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണം, കു
ഴൽക്കിണറുകളുയർത്തുന്ന
െവലല്ുവിളികൾ, മഴെവള്ള
േശഖരണം, വയ്വസായവൽ
ക്കരണത്തിെന്റ ദുരന്തങ്ങൾ,
മുളംങ്കാടുകൾ, വയൽ സം
രക്ഷണം തുടങ്ങി ഇന്നിെന്റ
നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച

സുധാകരൻ, ' സൂക്ഷ്മജീവിക
ളുെട േലാകം' എന്ന വിഷയ
ത്തിൽ േഡാ.അജിത ആനന്ദ്
എന്നിവർ കല്ാസ് എടുത്തു.
െമഡിക്കൽ േകാേളജ്
മയ്ൂസിയം, ൈമേക്രാബേയാ
ളജി വിഭാഗം, മാലിനയ്സം
സ്കരണ പല്ാന്റ് എന്നിവയുെട
സന്ദർശനം, പ്രബന്ധ അവത
രണങ്ങൾ, നക്ഷത്രനിരീക്ഷണ
കല്ാസ് തുടങ്ങിയവ കയ്ാമ്പിെന്റ
ഭാഗമായി നടന്നു.

ഇരിട്ടി : േകാഴിേക്കാട്
ജിലല്ാസേമ്മളനത്തിെന്റ അനു
ബന്ധപരിപാടിയായി നാദാപു
രത്ത് േമഖലാബാേലാത്സവം
സംഘടിപ്പിച്ചു. പുറേമരി പഞ്ചാ
യത്തിെല തണ്ണീർപന്തലിൽ
വച്ചായിരുന്നു ബാേലാത്സ
വം. ഉദ്ഘാടനപരിപാടിയിൽ
രവീന്ദ്രൻ സവ്ാഗതം പറഞ്ഞു.
പരിഷത്ത് ജിലല്ാകമ്മിറ്റി അംഗം

എൻ.ടി.ഹരിദാസൻ ഉദ്ഘാ
ടനം െചയ്തു. തണ്ണീർപന്തൽ,
െപരുമുണ്ടേച്ചരി, നരിക്കാേട്ട
രി, അരൂർ യൂണിറ്റുകളിൽ
നിന്ന് കുട്ടികൾ പെങ്കടുത്തു.
ബാലേവദി ജിലല്ാ കൺവീനർ
െമായ്തീൻ മാസ്റ്റർ, േമഖലാ െച
യർമാൻ സതയ്നാഥൻ മാസ്റ്റർ
എന്നിവർ േനതൃതവ്ം നൽകി.

െവന്തുരുകും മുൻേപ... േടാക് േഷാ

വീട്ടിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര വായനശാല - പുസ്തകചർച്ച

േമഴത്തൂർ യൂണിറ്റ് വാർഷികം

പരിഷ

് .സുധീർ േമഴ
് ജി െസക്ര റി െക.എസ
വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു .

േമഴത്തൂh : ശാ്രസ്തസാ
ഹിതയ് പരിഷത്ത് േമഴത്തൂh
യൂണിറ്റ് വാhഷികം ജിലല്ാ
െസക്രട്ടറി െക.എസ്.സുധീh
ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് ഇ.വി.േസതുമാ
ധവെന്റ അധയ്ക്ഷതയിh
നടന്ന വാhഷിക േയാഗത്തിന്
എം.എം.പരേമശവ്രh സവ്ാഗതം

ർ യൂണി ്

പറഞ്ഞു. യൂണിറ്റ് െസക്രട്ട
റി െക.എം.ശ്രീജ റിേപ്പാhട്ടും
വരവുെചലവ് കണക്കും
അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ ഭാര
വാഹികളായി െക.പി.സവ്hണ
കുമാരി (പ്രസിഡന്റ്) എ.സു
േരഷ് (െസക്രട്ടറി) എന്നിവെര
െതരെഞ്ഞടുത്തു.


െചയയ്ുന്നതിന് ഈ പുസ്തക
ചർച്ച സഹായകമായി. ചർ
ച്ചയിൽ 17 േപർ പെങ്കടുത്തു.
പുല്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
സ്റ്റാന്റിങ്ങ് കമ്മറ്റി െചയർ
മാൻ ശ്രീ. എസ്.വി.അനിൽ
േമാൻ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം
കുറിച്ചു. േമഖലാ ൈവസ് പ്ര
സിഡണ്ട് ശ്രീ പി.സി. മാതയ്ു
അധയ്ക്ഷനായിരുന്നു. േമഖലാ
െസക്രട്ടറി എം.എം.േടാമി േമ
ഖലയിെല പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വിശദീകരിച്ചു. ഒ.െക. പീറ്റർ
സവ്ാഗതവും യൂണിറ്റ് െസക്ര
ട്ടറി ബിനു ടി.െക. നന്ദിയും
േരഖെപ്പടുത്തി.

െകാടുങ്ങലല്ൂh : െകാടുങ്ങ
ലല്ൂh േമഖലാസേമ്മളനത്തിെന്റ
അനുബന്ധപരിപാടിയായി െഫ
ബ്രുവരി 26 ന് കാര െസന്റ
റിൽ "െവന്തുരുകും മുൻേപ....
േടാക്ക് േഷാ " നടന്നു. പരി
ഷത്ത് േകന്ദ്രനിർവവ്ാഹകസ
മിതി അംഗം അഡവ്: െക.പി.
രവിപ്രകാശ് വിഷയാവതരണം
നടത്തി. എടവിലങ്ങ് പഞ്ചായ
ത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.എം. ഷാഫി,
എം.ജി അനിൽകുമാർ, െബന്നി

കാവാലംകുഴി, സുനിൽകു
മാർ, സി.വി.േമാഹൻകുമാർ,
ഇ.െക.സജീവ്, മേനാജ്,
എം.ജി.സിനിലാൽ, സി.എ
.നസീർ മാസ്റ്റർ, എൻ.ആർ.
രേമഷ് ബാബു, ടി.െക.സഞ്ജ
യൻ, എം.ആർ.സുനിൽ ദത്ത്,
ടി.എം.ജലീൽ തുടങ്ങിയവർ
ചർച്ചകളിൽ പെങ്കടുത്തു.
എൻ.വി.വിപിൻ നാഥ് സവ്ാഗ
തവും ൈഷനി കരീം നന്ദിയും
പറഞ്ഞു. -

എറിയാട് യൂണിറ്റ് വാർഷികം
െകാടുങ്ങലല്ൂh : എറിയാട്
യൂണിറ്റ് വാhഷികസേമ്മ
ളനം െഫബ്രുവരി 24 ന്
െവള്ളിയാഴ്ച 2 മണി മുതൽ
എറിയാട് ആവണി റസിഡൻ
സ് അേസ്സാസിേയഷനിെല
അയയ്ാരിൽ അബ്ദുള്ളയുെട
വസതിയിൽ െവച്ച് നടന്നു.
െകാടുങ്ങലല്ൂർ േമഖല പ്രസി
ഡന്റ് എം.ആർ.സുനിൽ ദത്ത്
ജലസുരക്ഷ - ജീവസുരക്ഷ
കല്ാസ്സ് അവതരിപ്പിച്ച് െകാണ്ട്
സേമ്മളനം ഉദ്ഘാടനം

െചയ്തു. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്
െക.എ. അബൂബക്കർ അധയ്
ക്ഷത വഹിച്ചു. േമഖല േജാ:
െസക്രട്ടറി ടി.െക.സഞ്ജയൻ
സംഘടനാ േരഖ അവതരി
പ്പിച്ചു. യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി
ഫിേലാമിന സുബ്രഹ്മണയ്ൻ
പ്രവർത്തന റിേപ്പാർട്ടും കണ
ക്കുകളും അവതരിപ്പിച്ചു.
െതരെഞ്ഞടുപ്പിന് പുലല്ൂറ്റ്
യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി എൻ.എ
.എം.അഷറഫ് േനതൃതവ്ം
നൽകി. ഫൗസിയ ഷാജഹാൻ

സവ്ാഗതവും എ.പി.മേനാജ്
നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ചർച്ചകളിൽ
പെങ്കടുത്തു െകാണ്ട് എ.പി.
േസ്നഹലത സംസാരിച്ചു. ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി.ജി.
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ ആശംസകൾ
േനർന്നു. 35 േപർ പെങ്കടുത്തു.
പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: െക
.എ.അബൂബക്കർ (പ്രസിഡ
ന്റ്), ഷീന െലനിൻ (ൈവസ്
പ്രസിഡന്റ്), എ.പി.മേനാജ്
(െസക്രട്ടറി), സിജി സജീവ്
(േജാ. െസക്രട്ടറി)

കയ്പമംഗലം യൂണിറ്റ് വാർഷികം
മതിലകം : പരിഷത്ത് കയ്പ
മംഗലം യൂണിറ്റ് വാർഷികം
േക്ഷേമാദയം LP സ്കൂളിൽ
െവച്ചു നടന്നു. പുത്തൻചിറ
ഗവ. ഹയർ െസക്കണ്ടറി പ്രിൻ
സിപ്പലും പരിഷത്ത് േമഖല
കമ്മറ്റി അംഗവുമായ െക.െക.
ഹരീഷ് കുമാർ 'െപാതു വിദയ്ാ
ഭയ്ാസ സംരക്ഷണത്തിൽ സമൂ
ഹത്തിെന്റ പങ്ക് ' എന്ന വിഷയം
അവതരിപ്പിച്ച് സേമ്മളനം

ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു. േമഖലാ
െസക്രട്ടറി െക.എ. ൈബജു
സവ്ാഗതം പറഞ്ഞു. യൂണിറ്റ്
െസക്രട്ടറി ബിബിൻ റിേപ്പാർട്ടും
വരവ് െചലവു കണക്കും അവ
തരിപ്പിച്ചു. േമഖല പ്രസിഡണ്ട്
അനിൽ കാട്ടിക്കുളo യൂണിറ്റ്
േരഖ അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ
ഭാരവാഹികളുെട പാനൽ
േമഖലാ ൈവ.പ്രസിഡണ്ട്
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െക.ബി. മേനാജ് അവതരിപ്പി
ച്ചു. ജിലല്ാ ൈവ. പ്രസിഡണ്ട്
PB സജീവൻ മാസ്റ്റർ സേമ്മള
നത്തിൽ പെങ്കടുത്തു. പുതിയ
ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡണ്ട്
- അശവ്തി.െക.എ, ൈവസ് പ്ര
സിഡണ്ട് - അരുൺ േമാഹൻ,
െസക്രട്ടറി - ബിബിൻ.വി.ബി.
േജാ: െസക്രട്ടറി - സായൂജ്M S
എന്നിവെര െതരെഞ്ഞടുത്തു.

5
കുമരകം യൂണിറ്റ് വാർഷികം.

2017 മാhച്ച് 1 - 15

ഇരിട്ടി യൂണിറ്റ് സേമ്മളനം
േകരള ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് ഇരിട്ടി യൂണിറ്റ്
സേമ്മളനം െഫബ്രുവരി 19
ഞായർ 3 മണിക്ക് ഇരിട്ടി
െക.എസ്.ടി.എ. ഓഫീസിൽ
വച്ച് നടന്നു. സി. സുഗതെന്റ
അധയ്ക്ഷതയിൽ േജാ. െസ
ക്രട്ടറി മേനാജ് ടി.െക. പ്രവർ
ത്തന റിേപ്പാർട്ട് അവതരിപ്പി
ച്ചു. സംഘടനാേരഖ േമഖലാ
പ്രസിഡന്റ് െക.സുേരശൻ
അവതരിപ്പിച്ചു. ചർച്ചയിൽ

് ജി.വാസു ഉദ്ഘാടനം െചയയ്ു
അഡവ്.അംബരീഷ

കുമരകം : ശാ്രസ്തസാഹിതയ്
പരിഷത്ത് കുമരകം യൂണിറ്റ്
വാർഷികം
കുമരകത്ത്
ആൽച്ചുവട്ടിൽ കവിയും സാം
സ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ
അംബരീഷ് ജി.വാസു ഉദ്ഘാ
ടനം െചയ്തു. ഇ.എം.േജയ്ാതി
ലാൽ അദ്ധയ്ക്ഷനായിരുന്നു.

യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി മേഹഷ്
ബാബു പ്രവർത്തന റിേപ്പാർട്ടും
ജിലല്ാ പ്രസിഡന്റ് പി.പ്രകാശൻ
സംഘടനാ േരഖയും അവത
രിപ്പിച്ചു. ഭാരവാഹികളായി
മേഹഷ് ബാബു (പ്രസിഡന്റ്),
ഇ.എം.േജയ്ാതിലാൽ (െസക്രട്ട
റി) സനീഷ് വി.തമ്പി (ട്രഷറർ)

അ ന്ധ വ ി ശ വ്ാ സ ചൂ ഷ
ണത്തിെനതിെര നിയമ
ന ി ർ മ്മ ാ ണ ന ട പ ട ി ക ൾ
തവ്രിതെപ്പടുത്തണെമന്ന് േക
രളശാ്രസ്തസാഹിതയ്പരിഷത്ത്
നന്മണ്ട യൂണിറ്റ് സേമ്മളനം
പ്രേമയത്തിലൂെട േകരളസർ
ക്കാറിേനാട് ആവശയ്െപ്പട്ടു.
2014-ൽ തെന്ന ഇതുസം
ബന്ധിച്ച നിേവദനങ്ങൾ
സംസ്ഥാനെത്ത എലല്ാ നിയ
മസഭാസാമാജികർക്കും അന്ന
െത്ത ആഭയ്ന്തരമന്ത്രിക്കും,
മുഖയ്മന്ത്രിക്കും പരിഷത്ത്

സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അത്തര
ത്തിലുള്ള നിയമനിർമാണം
സർക്കാറിെന്റ പരിഗണനയി
ലാെണന്നാണ് ആഭയ്ന്തരമന്ത്രി
നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്.
എന്നാലിതുവെര അത്തരം നട
പടികൾ മുേന്നാട്ടു േപാകാത്ത
സാഹചരയ്ത്തിൽ സർക്കാർ
ഇക്കാരയ്ത്തിൽ അടിയന്തിരമാ
യി ഇടെപടണം. നന്മണ്ട ഗ്രാമ
പ്പഞ്ചായത്ത് സാംസ്കാരിക നില
യത്തിൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട്
എം.പ്രഭാകരെന്റ അദ്ധയ്ക്ഷത
യിൽ േചർന്ന സേമ്മളനത്തിൽ

എന്നിവെര െതരെഞ്ഞടുത്തു.
വി.ജി.വിശവ്ദാസ്, ടി.എൻ.
നാദാപുരം േമഖലയിൽ
അ മൃ ത ന ാ ഥ് ,
േമഘന
തണ്ണീർപന്തൽ
യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാ
േജാസഫ്, വി.ജി.ശിവദാസ്,
ടനസേമ്മളനം
നടന്നു. സേമ്മ
നിഷാ േമാൾ എം.സി എന്നി
ളനം
ജിലല്ാ
കമ്മിറ്റി
അംഗം
വർ സംസാരിച്ചു.
വി.െക.ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. േമഖലാെസക്രട്ടറി ഇ.
മുരളീധരൻ സംഘടനാേരഖ

െസക്രട്ടറി ഒ.െക. ഹരീഷ്
കുമാർ റിേപ്പാർട്ടും പി.വിജയൻ
(ജിലല്ാ ജന്റർ വിഷയസമിതി
കൺവീനർ) സംഘടനാേരഖ
യും അവതരിപ്പിച്ചു. േമഖലാ
കമ്മിറ്റി അംഗം വി.പി.വാസു
വരണാധികാരിയായി. ഭാരവാ
ഹികൾ. എം.പ്രഭാകരൻ(പ്രസി
ഡണ്ട്), േഡാ.സി.നാരായണൻ
(ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട്), ഒ.െക.
ഹരീഷ് കുമാർ (െസക്രട്ടറി),
ഷബിൽ കുമാർ സി.ഡി(േജാ.
െസക്രട്ടറി)

ശാസ്ത്രദിനം ആചരിച്ചു

െകാലല്ം : പരിഷത്ത്
െകാലല്ം ജിലല്ാ കമ്മിറ്റിയുെട
ആഭിമുഖയ്ത്തിൽ െകാലല്ം
പബല്ിക്ക് ൈലബ്രറി സരസവ്
തി ഹാളിൽ ശാ്രസ്തസേന്ദ
ശം നൽകിെകാണ്ട് െപ്രാഫ:
െക.പാപ്പുട്ടി മാഷ് ശാ്രസ്തദിന
പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
ല ഘു ച ി ത്രങ്ങ ൾ ക്കു ള്ള
േഗാൾഡൻ ബീവർ േദശീയ
പുരസ്കാരം േനടിയ 'ഒേര
നാദം ഒേര താളം' േഷാർട്
ഫിലിം സംവിധായകനും പഠ
നേകന്ദ്രം ഡയറക്ടറുമായ െക
വി എസ് കർത്തയ്ക്കും സക്രി
പ്റ്റിനുള്ള പ്രേതയ്ക ജൂറി പുര
സ്കാരം േനടിയ െകാലല്ം ജന്റർ

വിഷയസമിതി െചയർേപഴ്സൺ
ലിലല്ി കർത്തേയയും മറ്റ് ടീം
അംഗങ്ങെളയും മതരഹിത
വിവാഹം കഴിച്ച ജിലല്ാ േജാ.
െസക്രട്ടറി േജാസ് സാമൂവൽ
- ഭാഗയ്ലക്ഷമി ദമ്പതികെളയും
അനുേമാദിച്ചു. ഒേര നാദം
ഒേര താളം ടീം അംഗങ്ങൾക്ക്
അണ്ണനും മാതൃകാ ദമ്പതികൾ
ക്ക് മുൻഗാമികളായ നിർവാ
ഹക സമിതിയംഗം പി എസ്
സാനുവും ആർ.പി സുഷമയും
ജിലല്ാ കമ്മിറ്റിയുെട ഉപഹാര
ങ്ങൾ നൽകി. നിർവാഹകസമി
തി അംഗം സൂരയ്ാലക്ഷ്മി, ജിലല്ാ
ൈവസ് പ്രസിഡണ്ട് എൽ
ൈഷലജ, ജി.രാജേശഖരൻ


തണ്ണീർപന്തൽ യൂണിറ്റ്
രൂപീകരിച്ചു

.

നന്മണ്ട യൂണിറ്റ് വാർഷികം

അബു ഉവവ്ാപ്പള്ളി, ടി.പ്രസാദ്,
രാജൻ അതുലയ്, െക.േമാഹ
നൻ എന്നിവർ പെങ്കടുത്തു.
പുതിയ ഭാരവാഹികളായി
സി.സുഗതൻ പ്രസിഡന്റ്,
അബു ഉവവ്ാപ്പള്ളി ൈവസ്
പ്രസിഡന്റ്, മേനാജ് ടി.െക.
െസക്രട്ടറി, ടി.പ്രസാദ് േജാ.
െസക്രട്ടറി എന്നിവെരയും 11
അംഗ എക്സികയ്ുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി
െയയും തിരെഞ്ഞടുത്തു.

അവതരിപ്പിച്ചു. 26 േപർ പെങ്ക
ടുത്തു. ഭാരവാഹികൾ: ശ്രീ
ജിത്ത്.എൻ.പി(പ്രസിഡന്റ്),
രവീന്ദ്രൻ പറമ്പത്ത്(ൈവസ്
പ്രസിഡന്റ്), സനൽ.എം.െക
(െസക്രട്ടറി), രാധ(േജായിന്റ്
െസക്രട്ടറി.

അഴീേക്കാട് യൂണിറ്റ് വാർഷികം
െകാടുങ്ങലല്ൂh : അഴീേക്കാട്
യൂണിറ്റ് സേമ്മളനം േമേനാൻ
ബസാർ ഗവ.യു. പി സ്കൂളിh
വച്ച് നടന്നു. െകാടുങ്ങലല്ൂh
ബി. പി. ഒ., പി.എ നൗഷാദ്
മാസ്റ്റh ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു.
യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് െക എസ്
സുനിhകുമാh അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. യൂണിറ്റ് െസക്രട്ടറി
പി എ മുഹമ്മദ് റാഫി പ്രവ
hത്തനറിേപ്പാhട്ടും െകാടുങ്ങ
ലല്ൂh േമഖല പ്രസിഡhറ് എം
ആh സുനിhദത്ത് സംഘട
നാേരഖയും അവതരിപ്പിച്ചു.
പുസ്തകം-ബദh ഉല്പപന്നങ്ങ
ളുെട പ്രചാരണഉദ്ഘാടനം
എറിയാട് ൈവസ് പ്രസിഡന്റ്
പി എം അബ്ദുള്ള നിhവ
ഹിച്ചു. മാലിനയ്സംസ്കരണ
ബിh എം.എ ശാന്ത ടീച്ചh
ഏറ്റുവാങ്ങി. േകരളത്തിെല
പഞ്ചായത്ത് രാജ്, കുടും
ബശ്രീ, െപാതുവിദയ്ാഭയ്ാസ
സംവിധാനങ്ങെള കുറിച്ചും
ഇതിേനാട് കണ്ണിേചhന്നുള്ള
േകന്ദ്രപദ്ധതികളായ െതാഴിലു
റപ്പ്, ആേരാഗയ്ഇhഷുറhസ്
പദ്ധതികെള കുറിച്ചുമുള്ള േദ
ശീയ-േകരള വിലയിരുത്തh
നടത്തുന്ന "ഉപജീവനം അതി
ജീവനം " എന്ന പുസ്തകം ജിലല്ാ

എന്നിവർ ആശംസകളhപ്പി
ച്ചു. ഭാഗയ്ലക്ഷ്മി, െക.വി
എസ് കർത്ത, ലിലല്ി കർത്ത
എന്നിവർ മറുെമാഴി നൽകി.
െക.വി. വിജയൻ അധയ്ക്ഷത
വഹിച്ചു. ജി.കലാധരൻ സവ്ാ
ഗതവും എസ്.എം േജാസഫ്
നന്ദിയും പറഞ്ഞു. തുടർ
ന്ന് ഒേര നാദം ഒേര താളം
അവതരണവും ചർച്ചയും
നടന്നു. ആർ കമലാസനെന്റ
പടപ്പാട്ടും െചഹിമ, അഷിത,
തീർത്ഥ എന്നിവരുെട കാവയ്ാ
ലാപനവും നടന്നു.
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പഞ്ചായത്തംഗം നൗഷാദ് ൈക
തവളപ്പിh പരിചയെപ്പടുത്തി.
അംബിക ശിവപ്രിയh(ആ
േരാഗയ്-വിദയ്ാഭയ്ാസ സ്ഥിരം
സമിതി അധയ്ക്ഷ-എറിയാട്)
അഡവ്േക്കറ്റ്.വി എ സബാഹ്
(േക്ഷമകാരയ് സ്ഥിരം സമിതി
അധയ്ക്ഷh-എറിയാട്)സി എ
നസീh (ൈവസ് പ്രസി. െകാ
ടുങ്ങലല്ൂh േമഖല)എh എസ്
ജയh (െസക്രട്ടറി-െകാടുങ്ങ
ലല്ൂh േമഖല) ജനപ്രതിനിധിക
ളായ പ്രസീന റാഫി, െക എ
മുഹമ്മദ്, വിhസി ൈബജു
എന്നിവh സംസാരിച്ചു.
യൂണിറ്റ് നിhവാഹക സമിതി,
േമഖല സേമ്മളന പ്രതിനിധി
കh എന്നിവെര െതരെഞ്ഞ
ടുത്തു. എ ബി എം സഗീh (ട്ര
ഷറh,െകാടുങ്ങലല്ൂh േമഖല)
േനതൃതവ്ം നhകി. െക എസ്
സുനിhകുമാh (പ്രസിഡണ്ട്)
സുബിത, ൈഷലപ്പh(ൈവസ്
പ്രസിഡന്റ്)പി എ മുഹമ്മദ്
റാഫി (െസക്രട്ടറി)തസല്ീമ സി
എh, പി എസ് അഫ്സh(േജാ.
െസക്രട്ടറി) എന്നിവെര െതര
െഞ്ഞടുത്തു. സി.എh തസല്ീമ
സവ്ാഗതവും െക.എം ൈഷലപ്പ
h നന്ദിയും പറഞ്ഞു

പഠന മാധയ്മം
മാതൃഭാഷയിലാക്കുക
ഭരണഭാഷ
മാതൃഭാഷയിലാക്കുക
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പുതു അറിവ്

്രസ്തീപക്ഷം

െപ്രാഫ.െക.ആh.ജനാhദനh
ആh.പാhവതി േദവി

േറഡിേയാ ആക്ടീവ്
പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന്
വജ്ര ബാറ്ററി
േഫാസിh ഇന്ധനങ്ങhക്ക് ബദലായി അണു ഊhജ
െത്ത പല ശാ്രസ്തജ്ഞരും ഉയhത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാh
അണു ഊhജ ഉത്പാദനം അതയ്ന്തം േറഡിേയാ ആക്ടീവ
ങ്ങളായ പദാhഥങ്ങെള അവേശഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവയുെട
സുരക്ഷിതമായ ഒതുക്കh 21-ാം നൂറ്റാണ്ട് േനരിടുന്ന
ഏറ്റവും നിhണായകമായ സാേങ്കതിക െവലല്ുവിളിയാണ
േത്ര. നയ്ൂകല്ിയാh അവശിഷ്ടങ്ങെള െവറുെത ഒതുക്കുന്നതിh
മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാh േപാര. ദീhഘകാലം സുരക്ഷിതതവ്മായി
അവെയ േശഖരിച്ച് െവക്കുകയും േവണം. കാരണം ഈ
അവശിഷ്ടത്തിh വളെര വിലേയറിയ േറഡിേയാ ആക്ടീവ്
ഐേസാേടാപ്പുകh അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വയ്വസായിക
രംഗത്തും ൈവദയ്ശാ്രസ്തരംഗത്തും വളെരയധികം ഉപേയാ
ഗെപ്പടുന്ന ഐേസാേടാപ്പുകh അവയിh ഉണ്ട്. കൂടാെത
അവെയ വീണ്ടും സംസ്കരിച്ച് കൂടുതh ആണവ ഇന്ധനം
ഉhപാദിപ്പിക്കാh കഴിയും. ഈ സാഹചരയ്ത്തിലാണ്
േറഡിേയാ ആക്ടീവ് പാഴ്വസ്തുക്കെള ഏതാണ്ട് സുരക്ഷിത
മായി അടച്ചുെവയ്ക്കാh അടുത്തകാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു
മാhഗം പ്രേതയ്ക പരിഗണനയ്ക്ക് വിേധയമാകുന്നത്.
യൂണിേവഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബ്രിസ്റ്റിലിയിെല ശാ്രസ്തജ്ഞരാണ്
ഇതിനായി ഒരു പുതിയ സാേങ്കതികവിദയ് വികസിപ്പിെച്ച
ടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദൂഷണരഹിത ൈവദയ്ുതി േറഡിേയാ
ആക്ടീവ് പാഴ്വസ്തുക്കh ഉപേയാഗിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കാെമ
ന്നാണ് അവh അവകാശെപ്പടുന്നത്. േറഡിേയാ ആക്ടീവ്
വാതകങ്ങെള കൃത്രിമ വജ്ര കലല്ുകളായി മാറ്റിയാണ് അവh
ൈവദയ്ുതി ഉhപാദനം സാധയ്മാക്കിയത്. മനുഷയ്നിhമിത
വജ്രം േറഡിേയാ ആക്ടീവ് േക്ഷത്രത്തിh വയ്ക്കുേമ്പാh
ൈവദയ്ുതി ഉhപാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. അതിനാh അവെയ
െചറിയ േതാതിh ൈവദയ്ുതി ഉhപാദിപ്പിക്കുന്ന ബാറ്ററി
കളായി ഉപേയാഗിക്കാം. ദീhഘകാലം തടസ്സം കൂടാെത
ൈവദയ്ുതി നhകാh ഇത്തരം ബാറ്ററികhക്ക് കഴിയും.
കാരണം േറഡിേയാ ആക്ടീവ് പദാഥങ്ങhക്ക് നീണ്ട്
അhധായുസ്സുണ്ട്.
ബ്രിസ്റ്റh യൂണിേവഴ്സിറ്റിയുെട ഇന്റhേഫസ് അനാ
ലിസിസ് െസന്റh െപ്രാഫസറും ജിേയാ െകമിസ്റ്റുമായ
േടാംേസ്കാപ്പ് ഈ ബാറ്ററിെയ പരിചയെപ്പടുത്തുന്നത് ശ്ര
ദ്ധിക്കുക. ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങh ഇതിh ഉhെക്കാണ്ടിട്ടിലല്.
ഉത്സhജനത്തിെനാന്നും കാരണമാകുന്നിലല്. പരിപാലനം
ആവശയ്മിലല്. േനരിട്ടുള്ള ൈവദയ്ുതി ഉhപാദനം മാത്രം.
വജ്രക്കലല്ുകhക്കുള്ളിh േറഡിേയാ ആക്ടീവ് പദാhഥം അട
ച്ചുെവയ്ക്കുക വഴി ദീhഘകാലമായി നെമ്മ അലട്ടിയിരുന്ന നയ്ൂ
കല്ിയh പാഴ് വസ്തുക്കh സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം
കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു. പാഴ്വസ്തുക്കെള ആണേവാhജം വഴി
പ്രവhത്തിക്കുന്ന ബാറ്ററിയായി മാറ്റുന്നതിലൂെട വൃത്തിയുള്ള
ൈവദയ്ുതി ദീhഘകാലം വിതരണം െചയയ്ാh കഴിയും.
ഇെതാരു തുടക്കം മാത്രം. സാേങ്കതികവിദയ് പരിഷ്കരിക്കു
ന്നതിനും ബാറ്ററിയുെട പ്രവhത്തനക്ഷമത വhധിപ്പിക്കുന്ന
തിനും കൂടുതh ഗേവഷണം ആവശയ്മാകുന്നു. നയ്ൂകല്ിയാh
പവh പല്ാന്റുകളിh മന്ദീകാരിയായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഗ്രാ
ൈഫറ്റ് കട്ടകളിh നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന കാhബh
-14 എന്ന േറഡിേയാ ഐേസാേടാപ്പ് ഉപേയാഗിക്കുക
വഴി വജ്രബാറ്ററിയുെട പ്രവhത്തനക്ഷമത വhധിപ്പിക്കാമ
േത്ര. കാhബh -14 െന്റ അhധായുസ്സ് 5730 വhഷമാണ്.
ഇതിെന്റ വികിരണം ഹൃസവ്േശ്രണിയിലായതിനാh െപെട്ട
ന്ന് ആകിരണം െചയയ്െപ്പടുകയും സുരക്ഷിതമായി വജ്രത്തി
നുള്ളിh തെന്ന തളച്ചിടെപ്പടുകയും െചയയ്ുന്നു. ഏറ്റവും
കാഠിനയ്മുള്ള പദാhഥമാണേലല്ാ വജ്രം. അതിനാh േറഡിേയാ
ആക്ടീവ് വികിരണങ്ങh പുറേത്തയ്ക്ക് രക്ഷെപ്പടുന്നിലല്. ബാറ്റ
റിയിh െതാടുന്നതുെകാണ്ട് അപകടെമാന്നുമിലല്. ബ്രിസ്റ്റh
യൂണിേവഴ്സിറ്റി ഓഫ് െകമി്രസ്ടിയിെല െപ്രാഫസh േഡാ.നിh
േഫാക്സ് വജ്രബാറ്ററിയിh വലിയ പ്രതീക്ഷകh അhപ്പിക്കു
ന്നു. സാധാരണ ബാറ്ററികh റീച്ചാhജ് െചയയ്ാh പറ്റാത്ത
സാഹചരയ്ങ്ങളിh വജ്രബാറ്ററി ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും.
കുറഞ്ഞ പവh മാത്രം ആവശയ്മായ എന്നാh ദീhഘകാലം
പ്രവhത്തിപ്പിേക്കണ്ടിവരുന്ന േപേസ്മക്കറുകh, കൃത്രിമ ഉപഗ്ര
ഹങ്ങh, അതയ്ുയരത്തിh പറക്കുന്ന േഡ്രാണുകh എന്തിന്
ബഹിരാകാശ േപടകങ്ങളിh വെര ഇത്തരം ബാറ്ററികh
ഉപേയാഗിക്കാം.


ഒരു നടിക്കുേനെര നടന്ന
ഹീനമായ കടന്നാക്രമണം
ചലച്ചിത്രേലാകെത്ത ദുരൂ
ഹമായ കുെറ അടഞ്ഞ മു
റികളുെട വാതിലുകൾ തുറ
പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. െതാഴിലാളി
സംഘടനകളും േക്ഷമകൂ
ട്ടായ്മകളും ധാരാളം ഉള്ള
ഒരു പ്രമുഖ വയ്വസായം
ആണിന്ന് സിനിമ. 20-ാം
നൂറ്റാണ്ടിെന്റ കല എന്നറി
യെപ്പടുന്ന ജനപ്രിയമാധയ്മം
ആയ ചലച്ചിത്ര േലാകെത്ത
ഒട്ടും അഭിലഷണീയമലല്ാത്ത
പ്രവണതകൾ സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങൾ െഞട്ടേലാെട
യാണ് സമൂഹം അറിഞ്ഞു
െകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിനി
മാമന്ത്രി കൂടി ആയിരുന്ന
െക.ബി ഗേണഷ് കുമാർ
രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ
ആേരാപണങ്ങൾ ഉന്നയി
ച്ചു. റിയൽ എേസ്റ്ററ്റും ഗുണ്ടാ
മാഫിയയും എലല്ാം േചർന്ന
ഒരു അേധാേലാകം ചലച്ചി
ത്രേമഖലയിൽ ഉെണ്ടന്നാണ്
ഇേപ്പാൾ പലരും രഹസയ്മാ
യും പരസയ്മായും പറയുന്ന
ത്. സവ്ന്തമായി ഗുണ്ടകൾ
ഉണ്ടാകുന്നത് നായകന്മാർ
ക്ക് അഭിമാനമാണേത്ര!
എന്തായാലും ഈ അവ
സ്ഥയുെട ഇരകൾ ്രസ്തീകൾ
ആകുന്നതു സവ്ാഭാവികം.
ആയിരക്കണക്കിന് ്രസ്തീകൾ
സിനിമയുെട പല വിഭാഗ
ങ്ങളിൽ േജാലി െചയയ്ു
ന്നുണ്ടാകാം. നർത്തകരും
നായികമാരും ഗായകരും
നടിമാരും ആയി എത്രേയാ
േപh രാത്രിെയേന്നാ പകെല
േന്നാ ഇലല്ാെത പണി എടു
ക്കുന്നു. ഇവരുെട സുരക്ഷ
ആരുെട ഉത്തരവാദിത്തം
ആണ്? നിരന്തരം അപരിചി
തമായ പല സ്ഥലങ്ങളിലും

സിനിമാ വയ്വസായത്തിന്
ജന്റർ െഡസ്ക് േവണം
ഷൂട്ടിങ്ങിനായി േപാേകണ്ടി
വരുന്നവർ. ആേരാ ഒരുക്കുന്ന
മുറികളിൽ തേങ്ങണ്ടി വരുന്ന
വർ. കാട്ടിലും മലയിലും മരുഭൂ
മിയിലും ആരുെടെയാെക്കേയാ
ഒപ്പം പാടുകേയാ ആടുകേയാ
അഭിനയിക്കുകേയാ െചേയയ്
ണ്ടി വരുന്നവർ. ആേരാ ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ
അവർ പറയുന്ന സ്ഥലേത്തക്ക്
ആട്ടിhപറ്റങ്ങെള േപാെല നി
രന്തരം യാത്ര െചയ്തുെകാേണ്ട
ഇരിക്കുന്നവർ. കൂടുതൽ
േപരും നിസ്സാര േവതനത്തിന്
പണി എടുക്കുന്ന യുവതികൾ.
നായികാ പദവിയിേലക്ക് വരു
ന്നവർക്ക് ചില പരിഗണനകൾ
കിട്ടുമായിരിക്കും. എന്നാൽ
ബഹുഭൂരിപക്ഷവും തികഞ്ഞ
അ ര ക്ഷ ി ത ാ വ സ്ഥ യ ി ൽ
കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നവരാെണ
ന്നുറപ്പ്! ഇതിെന്റ ഭാഗമായി
സംഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളും
അപമാനങ്ങളും െതാഴിൽജ
നയ് േരാഗം േപാെല ഇക്കൂട്ടർ
അംഗീകരിക്കുന്നു. തുലയ്േജാ
ലിക്കു തുലയ്കൂലിയും എട്ടു
മണിക്കൂർ േജാലി സമയവും
ഒന്നും ഇവർക്ക് േകട്ടറിവ്
േപാലും ഉണ്ടാവിലല്. െതാഴി
ലിടങ്ങളിെല ൈലംഗിക പീ
ഡനത്തിെനതിരായ നിയമം
ഇവർക്ക് ബാധകം ആേകണ്ട
തേലല്? സിനിമാ േലാകത്തു
മാത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന
തലല് ്രസ്തീവിരുദ്ധത. പുറം
േലാകെത്ത എലല്ാ അനീതിയും
ചൂഷണവും തെന്ന ആണ്
ഇവിെടയും ഉള്ളത്. ഇന്തയ്യി
െല ്രസ്തീകളുെട പൗരാവകാശ
ങ്ങൾക്കായി നിലവിലുള്ള നിയ
മങ്ങൾ ചലച്ചിത്രേലാകത്തിനും
ബാധകമാണ്.
അഞ്ചു വhഷം മുൻപ്
േമനക എന്ന നടിേയാട് അതി
ക്രമം കാണിച്ച അെത വയ്ക്തി

വീണ്ടും കൂടുതൽ ്രസ്തീകെള
ആക്രമിക്കുന്നത് ചലച്ചിത്ര
േമഖലയിൽ മാത്രേമ നടക്കൂ.
േമനകയുെട ഭർത്താവ് കൂടി
ആയ ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ്
സുേരഷ് കുമാർ തെന്റ ഭാരയ്
ക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇേപ്പാഴാ
ണ് െവളിെപ്പടുത്തിയത്. അന്ന്
കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടായി
രുെന്നങ്കിൽ ഇന്ന് യുവനടി
ആക്രമിക്കെപ്പടിലല്ായിരുന്നു.
ചലച്ചിത്രേലാകം ഒറ്റെക്കട്ടായി
നടിയുെട ഒപ്പം നിന്നു. പൃഥവ്ീ
രാജ് ആകെട്ട ഒരു പടികൂടി
കടന്നു ്രസ്തീവിരുദ്ധ േറാളിൽ
അഭിനയിക്കിെലല്ന്ന് കൂടി
പറഞ്ഞു െവച്ചു. നലല് കാരയ്ം.
പെക്ഷ മലയാള സിനിമ ഈ
സംഭവെത്ത തുടർന്ന് ്രസ്തീപ
ക്ഷം ആകുെമെന്നാന്നും വയ്ാ
േമാഹിക്കാൻ ആവിലല്. എന്നാൽ
െചയയ്ാനാകുന്നതു െചയയ്ുന്ന
തിനുതെന്നയാകണം "അമ്മ"
യും മറ്റു സിനിമ സംഘടനക
ളും. ഒരു െജൻഡർ െഡസ്കിനു്
മുൻൈക എടുക്കണം. അതിെന്റ
രൂപം എങ്ങെന എന്ന് ചർച്ച
െചയയ്ാം. െതാഴിലിടങ്ങളിെല
ൈലംഗിക പീഡനത്തിെനതിെര
നിലവിെല നിയമപ്രകാരം ഉള്ള
സമിതിെയ കുറിച്ചും ആേലാ
ചിക്കണം. സിനിമാ വയ്വസാ
യത്തിൽ േജാലി െചയയ്ുന്ന
്രസ്തീകൾക്ക് പരാതി നല്കാൻ ഒരു
സംവിധാനം എന്നത് അസാ
ധയ്മായ ഒന്നലല്. ഇേപ്പാൾ ഉള്ള
കൂട്ടായ്മ കൂടുതൽ അhഥപൂ
hണമാക്കുവാൻ ഈ അവസരം
ഉപേയാഗിക്കാം. ആക്രമണം
തുറന്നു പറഞ്ഞു നിയമത്തി
െന്റ സഹായം േതടിയ നടി
തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനം
അർഹിക്കുന്നു. ധീരയാണവർ.
എന്നാൽ പ്രശ്നം ശാശവ്തമായി
പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ ചുവ
ടുെവയ്പുണ്ടാേയ കഴിയൂ.

േഗാൾഡൻ ബീവർ പുരസ്കാരം
െക.വി.എസ് കർത്തയ്ക്ക്
െഫബ്രുവരി 14 - 18
തീയയ്തികളിh െകാ
hക്കത്തയിh വച്ച്
നടന്ന േദശീയ ശാ്രസ്തച
ലച്ചിത്ര േമളയിൽ െകവി
എസ് കർത്താ നിർമിച്ച
"ഒേര നാദം ... ഒേര
താളം ..." േഗാൾഡൻ
ബീവർ പുരസ്കാരം േന
ടിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ
വർഷവും അേദ്ദഹത്തി
ന് തെന്നയായിരുന്നു
സമ്മാനം. തിരക്കഥ
എഴുതിയ ലിലല്ി കർ
ത്താവിന് നലല് തിരക്ക
ഥയ്കുള്ള അവാർഡും
ലഭിച്ചു.
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െഫബ്രുവരി 25-26 തിയതികളിൽ ഐആർടിസിയിൽ േചർന്ന
േകന്ദ്ര നിർവാഹകസമിതി േയാഗതീരുമാനങ്ങളുെട സംഗ്രഹം
കലാജാഥ
വയനാട്, േകാട്ടയം ഒഴിെക
യുള്ളജിലല്കളിh കലാജാഥ
പൂhത്തിയായി. ഇതുവെരയു
ള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 75ലക്ഷം
രൂപയുെട പുസ്തകം പ്രചരി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള
പുസ്തകങ്ങh മാhച്ച് 10നകം
ജ ി ലല് യ ി െ ല ത്ത ി ക്കു ക യു ം
ബാക്കി പണം അടച്ച് കണക്കു
കh അവസാനിപ്പിക്കുകയും
േവണം.
120േപh ജാഥയിh പെങ്ക
ടുത്ത് കലാപരിപാടികh
അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും
പരിഷത്തിh സജീവമായി
ട്ടുള്ളവരലല്. ഇവെര വീണ്ടും
വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും സംഘട
നാപ്രവhത്തകരാക്കുന്നതിനു
ള്ള ശ്രമങ്ങh നടത്തുകയും
േവണം. അേതാെടാപ്പം കലാ
ജാഥയിh വരുത്താവുന്നമാറ്റ
ങ്ങളും പരിേശാധിക്കണം.
യൂണി ് സേ ളന ൾ
കലാജാഥ ൈവകിയതിനാ
h യൂണി റ്റ് സേമ്മളനങ്ങh

ആരംഭിച്ചിേട്ടയുള്ളു. ഇതിനകം
241 സേമ്മളനങ്ങh മാത്രെമ
പൂhത്തിയായിട്ടുള്ളു. േമഖലാ
സേമ്മളനങ്ങhക്കുമുമ്പായി
എലല്ാ യൂണിറ്റ് സേമ്മളന
ങ്ങളും പൂhത്തിയാക്കണ ം.
യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലും േമഖലാ
സേമ്മളനപ്രതിനിധികളിലും
25ശതമാനം ്രസ്തീകളായിരി
ക്കണം. ഭാരവാഹികളുെട
േപരുവിവരം െവബ്ൈസറ്റിh
േചhക്കണം.
േമഖലാ സേ ളനം
േമഖലാ സേമ്മളനം സം
ബന്ധിച്ച് എലല്ാ േമഖലാ
െസക്ര-ട്ടറിമാhക്കും വിശദാം
ശങ്ങh അടങ്ങുന്ന കത്തും
െതരെഞ്ഞടുപ്പ് േഫാറവും
അയച്ചിട്ടുണ്ട്. േമഖലാ സേമ്മ
ളനങ്ങh നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം
തെന്ന നടത്തണം. േമഖലാ
കമ്മിറ്റിയിലും ജിലല്ാ സേമ്മളന
പ്രതിനിധികളിലും 25ശതമാനം
്രസ്തീകളായിരിക്കണം.
അംഗതവ്ം
അ ം ഗ ത വ്പ്രവ h ത്ത ന ം

യൂണിറ്റ് സേമ്മളനത്തിh
ആരംഭിക്കണം. പുതുക്കാനു
ള്ള േഫാറം െവബ്ൈസറ്റിh
ലഭയ്മാണ്. മുഴുവhേപെരയും
േനരിhക്കണ്ടുതെന്ന അംഗതവ്ം
പുതുക്കണം. പുതുതായി
യുവാക്കh, ്രസ്തീകh, വിവി
ധേമഖലകളിh ൈവദഗ്ധയ്
മുള്ളവh, ജനപ്രതിനിധിക
h, മുhജനപ്രതിനിധികh
എന്നിവെരെയലല്ാം അംഗങ്ങ
ളാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവhത്ത
നം ആസൂത്രണം െചയയ്ണം.
അംഗതവ്ത്തിh 25ശതമാനം
്രസ്തീകളായിരിക്കണം. േമ
ഖലാതലത്തിh അംഗതവ്ം
പരിേശാധിക്കണം.
സാ
ികം.
ജിലല്ാസേമ്മളനങ്ങh േന
രെത്തയായതിനാh മാhച്ച്
20നകം േസ്റ്റാെക്കടുപ്പ് നടത്ത
ണം. േസ്റ്റാെക്കടുക്കുന്നതിന്
മുമ്പായി മുഴുവh പുസ്തകങ്ങ
ളും ജിലല്യിh തിരിെച്ചത്തിക്ക
ണം. േസ്റ്റാക്ക് കണക്കാക്കി
ബാക്കിതുക അടച്ച് കുടിശ്ശിക

ഒഴിവാക്കണം.
സം ാനസേ ളനം
ഏപ്രിh 28,29,30 തിയതി
കളിh കണ്ണൂh െസന്റ് ൈമ
ക്കിhസ് സ്കൂളിh നടക്കും.
പ്രസിദ്ധ ശാ്രസ്തജ്ഞനായ
േഡാ.പി.ബാലറാം ഉദ്ഘാടനം
െചയയ്ും. അനുബന്ധപരിപാടി
കh സജീവമായി മുേന്നറു
ന്നു. 1000ലധികം കല്ാസ്സുകh
നടന്നു. 4 േമഖലാ െസമിനാറു
കh കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവ
യുെട തിയതികളായി.
നവലിബറലിസത്തിെന്റ
കാh നൂറ്റാണ്ട് എന്ന സംസ്ഥാ
നതലെസമിനാh മാhച്ച് 18-19
തിയതികളിh കണ്ണൂരിh നട
ക്കുന്നു. െസമിനാറിh എലല്ാ
ജിലല്കളിhനിന്നും പങ്കാളിത്ത
മുണ്ടാകണം. 50രൂപയാണ്
രജിേ്രസ്ടഷh ഫീസ്.
സംസ്ഥാന ബാലശാ്രസ്ത
േകാhഗ്രസ്സ്
സംസ്ഥാന ബാലശാ്രസ്ത
േകാhഗ്രസ്സ് ഏപ്രിh 20,21,22
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തിയതികളിh േകാഴിേക്കാട്
സhവകലാശാലയിh നടക്കും.
അതിന് മുമ്പായി ജിലല്ാതലം
പൂhത്തിയാക്കണം.
പ ായ തല ആസൂത്രണ
സമിതികൾ
13-ാം പദ്ധതി രൂപീകരി
ക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടിക്ര
മങ്ങh തേദ്ദശസവ്യ ംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിh പുേരാഗമി
ച്ചുവരികയാണ്. പല സ്ഥലങ്ങ
ളിലും നമ്മുെട പ്രവhത്തകh
ഈപ്രക്രിയകളിh സജീവമായി
പെങ്കടുക്കുന്നുണ്ട്. വികസനം
ഉപസമിതിയുെട േനതവ്ത്തിh
അവhക്ക് ആവശയ്മായ പരിശീ
ലനം നല്കി. പരിശീലനം ലഭിച്ച
വരുെട േനതവ്ത്തിh ജിലല്യിh
നമ്മുെട പ്രവhത്തകെര വിളി
ച്ചുകൂട്ടുകയും ജിലല്ാതല പരി
ശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും
േവണം. കഴിയാവുന്നത്ര സ്ഥല
ങ്ങളിh െമച്ചെപ്പട്ട പദ്ധതി രൂപ
െപ്പടുത്തുന്നതിന് തേദ്ദശസ്ഥാ
പനങ്ങെള സഹായിക്കണം.

അന്തർേദശീയ വനിതാദിനം 2017
International Womens Day 2017
പ്രേമയം : മാറു െതാഴിലുകളിെല ീ ഇടം : ഭൂമി 50:50/2030
Theme : Women in the changing world of work : planet 50:50 by 2030
േ ല ാ ക ത്ത ാ ക മ ാ ന ം
െതാഴിhരംഗം വലിയ മാ
റ്റങ്ങhക്ക് വിേധയമായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സാേങ്കതികരംഗവും ഡി
ജിറ്റh േലാകവും െതാഴി
ലിെന്റ സവ്ഭാവത്തിh പ്രവ
ചനാതീതമായ മാറ്റങ്ങh
സൃഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. വയ്വസ്ഥാപിത െതാ
ഴിhരൂപങ്ങh മാറി െതാഴി
ലുകh അനൗപചാരികവും
സ്ഥിരതയിലല്ാത്തതുമായി
മാറുന്നു. ഇന്ന് മാത്രേമയു
ള്ളു നാെളയിലല് എന്ന സ്ഥി
തിയിലാണ് െതാഴിhരം
ഗെത്ത വരുമാനത്തിെന്റ
സവ്ഭാവവും. ഈ പ്രവണത,
2015 h േലാകേനതാക്ക
ളംഗീകരിച്ച സുസ്ഥരി
വികസനലക്ഷയ്ങ്ങളുെട
ഭാഗമായ ്രസ്തീശാക്തീകര
ണെത്ത എങ്ങിെനെയലല്ാം
ബാധിക്കുെമന്നും അവെയ
മറികടക്കാh എെന്തലല്ാം
നടപടികh ൈകെക്കാള്ള
ണെമന്നുമുള്ള അേനവ്ഷ
ണം ആരംഭിക്കണെമന്നും
ഉത്േബാധിപ്പിക്കുന്നതാണ്
ഇത്തവണെത്ത വനിതാ
ദിനത്തിെല േകന്ദ്രപ്രേമയ
മായ 'മാറുന്ന െതാഴിലിട
ങ്ങളിെല ്രസ്തീയിടം : ഭൂമി
50:50/2030' യിലൂെട

ഐ ക യ്ര ാ ്രഷ്ട സ ം ഘ ട ന
ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.
േലാകെത്ത ്രസ്തീ-പുരുഷ
വരുമാനത്തിെല വിടവ്
ഇന്ന് കണക്കാക്കിയിരി
ക്കുന്നത് 24 ശതമാന
മാണ്. ഇത് എങ്ങിെന
50:50 ആക്കാം എന്നതാ
ണ് സുസ്ഥിര വികസന
ലക്ഷയ്ം. എലല്ാ രംഗങ്ങളി
ലുമുള്ള ്രസ്തീ-പുരുഷ വിടവ്
നികത്തിെക്കാണ്ട് മാത്രേമ
ഈ ലക്ഷയ്ം ൈകവരിക്കാ
h കഴിയൂ. കുടുംബത്തി
െല, െതാഴിലിടങ്ങളിെല,


സംരംഭക രംഗെത്ത, ഭര
ണസംവിധാനങ്ങളിെല
വിടവുകh േബാധപൂhവം
നികത്തെപ്പേടണ്ടതുണ്ട്.
േലാകത്തിെല പാhലിെമ
ന്റുകളിെല ശരാശരി ്രസ്തീ
പങ്കാളിത്തം 1995 h 11.3
ശതമാനമായിരുന്നത് 2015
എത്തിയേപ്പാh 22.1 ശത
മാനമായി ഉയhന്നു. 2030
h 50 ശതമാനം ആയി
എങ്ങെന ഉയhത്താം എന്ന
താണ് േലാകം ഈ രംഗത്ത്
േനരിടുന്ന െവലല്ുവിളി
പ ാ h ല ി െ മ ന്റ ി െ ല

്രസ്തീപങ്കാളിത്തത്തിെന്റ കാ
രയ്ത്തിh ഇന്തയ്യുെടയും
േകരളത്തിെന്റയും സ്ഥിതി
എത്ര പരിതാപകരമാണ്
എന്ന് നമുക്ക് ഏവhക്കും
അറിയാം. ഇന്തയ്h പാhലി
െമന്റിh ്രസ്തീപങ്കാളിത്തം
11.5 ശതമാനത്തിh നി
hക്കുേമ്പാh േകരളത്തിh
ഇത് േകവലം 5.6 ശതമാനം
മാത്രമാണ്. േകരളത്തിh
ഉന്നതവിദയ്ാഭയ്ാസം േനടു
ന്നവരുെട എണ്ണം എടുത്ത്
പരിേശാധിച്ചാh അതിh
പു രു ഷ ന്മ ാ േ ര ക്ക ാ h
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മുന്നിട്ടുനിhക്കുന്നത് ്രസ്തീ
കളായിരിക്കും. എന്നാh
ഭരിക്കെപ്പടാh മാത്രം വിേധ
യരായവരായി േകരളത്തി
െല ്രസ്തീകെള ഒതുക്കുന്ന
പുരുഷേമധാവിതവ് മേനാ
ഭാവമാണ് നമ്മh മുന്നിh
കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചരയ്ത്തിh
രണ്ടായിരത്തി പതിേനഴി
െല വനിതാദിന പ്രേമയ
ത്തിന് നമ്മുെട ഇടയിh
ചhച്ച െചയയ്െപ്പേടണ്ടതി
െന്റ സാംഗതയ്ം വളെര
വലുതാണ്.
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നമ്മുെട അയhരാജയ്ങ്ങളുമായി താരതമയ്ം
െചയയ്ുേമ്പാh പാhലിെമന്റിെല ്രസ്തീപ്രാധിനിധയ്ം
12 ശതമാനത്തിh ഒതുങ്ങുന്നു.

അന്തർേദശീയ വനിതാദിനം
ചരിത്ര നാൾവഴികൾ
1909 - െഫബ്രുവരി 28ന് അേമരിക്കയിെല ്രസ്തീ െതാഴിലാളികh െമച്ചെപ്പട്ട
െതാഴിhസാഹചരയ്ം ആവശയ്െപ്പട്ടുെകാണ്ട് നടത്തിയ മാhച്ചിെന ആദയ്
േദശീയ വനിതാദിനമായി അേമരിക്ക ആചരിച്ചു. അേമരിക്കh േസാഷയ്ലിസ്റ്റ്
പാhട്ടിയുെട േനതൃതവ്ത്തിh 1908 h നടത്തിയ നയ്ൂേയാhക്കിെല ഗാhെമന്റ്
വhേക്കഴ്സ് സമര അനുസ്മരണ പരിപാടിയിേലക്കായിരുന്നു ആദയ് മാhച്ച്.
1910 - ്രസ്തീകളുെട അവകാശങ്ങhക്കും അവരുെട സാhവവ്ലൗകികമായ
േവാട്ടവകാശത്തിനും പിന്തുണ പ്രഖയ്ാപിച്ചുെകാണ്ട് േസാഷയ്ലിസ്റ്റുകളുെട
േകാപ്പhെഹഗനിh വച്ചു േചhന്ന അന്തhേദശീയ സേമ്മളനം വനിതാദിനം
ആചരിക്കാh തീരുമാനിച്ചു. എന്നാh പ്രേതയ്ക തിയതി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നിലല്.
1911 - േകാപ്പhെഹഗനിh നടന്ന സേമ്മളനാേവശം പിന്തുടhന്നുെകാണ്ട്
മാhച്ച് 19ന് ആേ്രസ്ടലിയ, െഡhമാhക്ക്, ജhമനി, സവ്ിറ്റ്സhലാന്റ് എന്നീ
രാജയ്ങ്ങളിെല ്രസ്തീപുരുഷhമാh ഒന്നുേചhന്നുെകാണ്ട് ്രസ്തീകളുെട േവാ
ട്ടവകാശത്തിനും െതാഴിലിh വിേവചനത്തിനുെമതിെര 10 ലക്ഷം േപരുെട
റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു.
1913-14 - ഒന്നാംേലാക മഹായുദ്ധത്തിെനതിെര റഷയ്യിെല ്രസ്തീകh െഫ
ബ്രുവരിയിെല അവസാന ഞായറാഴ്ച ഒത്തുേചhന്നുെകാണ്ട് അന്തhേദശീയ
വനിതാദിനം ആചരിക്കാh തീരുമാനിച്ചു. തുടhന്നുള്ള വhഷങ്ങളിh മാhച്ച്
8ന് യൂേറാപ്പിലും മറ്റ് രാജയ്ങ്ങളിലും ്രസ്തീകh യുദ്ധത്തിെനതിെര വലിയ
റാലികh സംഘടിപ്പിച്ചു.
1917 - െഫബ്രുവരി അവസാന ഞായറാഴ്ച റഷയ്യിെല ്രസ്തീകh ഭക്ഷണത്തിനും
സമാധാനത്തിനും േവണ്ടി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗ്രിേഗാറിയh കലണ്ടh പ്രകാരം
ഈ ദിവസം മാhച്ച് 8 ആയിരുന്നു.
1975 - അന്തhേദശീയ വനിതാവhഷത്തിെന്റ ഭാഗമായി എലല്ാ വhഷവും മാhച്ച്
8 അന്തhേദശീയ വനിതാദിനമായി യുൈണറ്റഡ് നാഷhസ് പ്രഖയ്ാപിച്ചു.
1995 - ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ബീജിംഗ് ഡികല്േറഷനിh 189 രാജയ്ങ്ങh ഒപ്പുവച്ചു.
്രസ്തീകhെക്കതിരായ എലല്ാവിധ വിേവചനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുന്നേതാ
െടാപ്പം രാ്രഷ്ടീയരംഗത്തും വിദയ്ാഭയ്ാസരംഗത്തും സാമൂഹയ്രംഗത്തും തുലയ്
നീതിക്കും േവണ്ടിയുള്ള നിയമനിhമാണങ്ങh എലല്ാ രാജയ്ങ്ങളും നിhമിക്കാം
എന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

ഉയർ

ീപ്രാതിനിധയ്മു

പാർലെമ കൾ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.
17.
17.
18.
19.
20.

Country
Rwanda
Bolivia
Andorra
Cuba
Seychelles
Sweden
Senegal
Finland
Ecuador
SouthAfrica
Iceland
Namibia
Spain
Mozambique
Norway
Belgium
Nicaragua
Timor-Leste
Denmark
Mexico
Netherlands
Angola
Slovenia

Total seats
80
130
28
612
32
349
150
200
137
400
63
104
350
250
169
150
92
65
179
500
150
220
90


Total women
51
69
14
299
14
152
64
85
57
166
26
43
144
99
67
59
36
25
68
190
56
81
33

% women
63.8
53.1
50.0
48.9
43.8
43.6
42.7
42.5
41.6
41.5
41.3
41.3
41.1
39.6
39.6
39.3
39.1
38.5
38.0
38.0
37.3
36.8
36.7

Country Name
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
India
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

2016
27.7
20
8.5
12
5.9
29.6
20.6
5.8

ഏഷയ്ൻ രാജയ് ളിൽ പാർലെമ ിെല
ീപ്രാതിനിധയ് ിൽ ഇ യ് പിറകിൽ െ

Themes of women day
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Celebrating the Past, Planning for the Future
Women and the Peace Table
Women and Human Rights
World Free of Violence Against Women
Women Uniting for Peace
Women and Peace: Women Managing Conflicts
Afghan Women Today: Realities and Opportunities
Gender Equality and the Millennium Development Goals
Women and HIV/AIDS
Gender Equality Beyond 2005; Building a
More Secure Future
Women in Decision-making
Ending Impunity for Violence Against Women and Girls
Investing in Women and Girls
Women and Men United to End Violence
Against Women and Girls
Equal Rights, Equal Opportunities: Progress for All
Equal Access to Education, Training, and
Science and Technology: Pathway to
Decent Work for Women
Empower Rural Women, End Poverty and Hunger
A Promise is a Promise: Time for Action to End
Violence Against Women
Equality for Women is Progress for All
Empowering Women, Empowering Humanity: Picture it!
pledge for parity
Planet 50-50 by 2030: Step It Up for Gender Equality
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