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2022 ജൂൺ അഞ്ചുമചുതൽ 

2023 ജനചുവരി 31 വരര

യചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരചു

ത്തിയാണ് ഈ വർഷരത്ത അവാർ

ഡ് ജജതാക്കരെ നിർണയിക്കചുക. 

സ് കൂെിൽ നടത്തിയ പരിപാടികെചു

രട സമ്ൂർണവിവരങ്ങെടങ്ങചുന്ന റി

ജ്ാർട്ാണ് അവാർഡിനായി സമർ

്ിജക്കണ്ടത്. 

പരിപാടികെചുരട വിശദാംശങ്ങൾ, 

ജനാട്ടീസ്, ജ�ാജട്ാ, വടീഡിജയാ എന്നി

വരയലാം റിജ്ാർട്ിരനാ്ം ജേർ

ക്കാം. സടീഡ് റിജ്ാർട്ചുകൾ 2023 ര�

ബ്ചുവരി 28-നകം മാതൃഭൂമി ജിലാ 

ഓ�ടീസിൽ എത്തിക്കണം. റിജ്ാർ

ട്ചുകെചുരട അടിസ്ാനത്തിൽ മിക

ച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ സ് കൂെചു

കരെ തിരരഞെടചുക്കചും. 

സ് കൂെചുകെിൽ പ്രജതയേക ജൂറി 

സന്ദർശനം നടത്തി വിലയിരചുത്തിയ  

ജശഷജമ അവാർഡ് ജജതാക്കരെ 

നിർണയിക്കചുകയചുള്ളൂ. സടീഡ് പദ്ധ

തിയിൽ മചുൻപ് രജിസ്റ്റർരേയ്ിട്ചുള്ള 

സ് കൂെചുകൾ വടീണ്ടചും രജിസ്റ്റർരേ

ജയേണ്ടതില. രെഡ്മാസ്റ്റർ /പ്രിൻസി

്ൽ, സടീഡ് ജകാഡിജനറ്റർ ഇവർ മാ

റിയിട്ചുരണ്ടങ്ിൽ മാതൃഭൂമി പ്രതിനി

ധിരയ അറിയിക്കണം. 

എൽ.പി. വിഭാഗംമചുതൽ െയർ 

രസക്കൻഡറിവരരയചുള്ള സ് കൂെചു

കൾക്കചും ജകാജെജചുകൾക്കചും പദ്ധ

തിയിൽ പങ്ാെികൊവാം. എൽ.പി. 

വിഭാഗത്തിന് പ്രജതയേക സമ്ാനങ്ങെചു

ണ്ടട്. എന്നാൽ ഇവർക്കട് രപാതചുവി

ഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ചട് സമ്ാനം ജന

ടചുന്നതിന് തടസ്സമില.  

ഒന്നിച്ച്  പ്രവർത്നിക്കാം... 

ഭൂമനിക്കയനി

സമൂ െ ന ന്മ 
കചുട്ികെി

ലൂരട എന്ന ലക്യേം 
മചുൻനിർത്തി മാതൃ
ഭൂമിയചും ര�ഡ
റൽ ബാങ്ചും സം
യചുക്തമായി ജകര
െത്തിരല വിദയോല
യങ്ങെിൽ നട്ാ
ക്കിവരചുന്ന സടീഡ് 
പദ്ധതി 14-ാം വർഷ
ത്തിജലക്കട് കടക്കചു

ന്നചു എന്നറിഞെതിൽ സജ്ാഷം.
പരിസ്ിതിസംരക്ണത്തിലൂരട മാത്രജമ പ്ര

കൃതിയചുരട സ്ചുലിതാവസ് നിലനിർത്താനാ
കൂ. അതിനാൽ പ്രകൃതിരയ കരചുതജലാരട പരി
പാലിക്കചുന്ന ഒരചു തലമചുറരയ വാർരത്തടചുജക്ക
ണ്ടത് അതയേ്ാജപക്ിതമാണ്. സ് കൂൾവിദയോർ
ഥികെിൽ പ്രകൃതിസംരക്ണത്തിരറെ സജന്ദശം 
എത്തിക്കചുന്നതിന് സടീഡ് പദ്ധതിക്കട് സാധിച്ചിട്ചു
ണ്ടട് .  സടീഡിരറെ തചുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കട് എലാ 
ഭാവചുകങ്ങെചും ജനരചുന്നചു.

Only 
ne

EARTH 
Living Sustainably in Harmony with Nature സുസ്നിരമ്കയനി   

ജീവനിക്കാം
വിദയോർഥികരെ പ്രകൃതിജയാരടാ്ം നടത്താനാ

യി മാതൃഭൂമി തചുടങ്ങിയ സടീഡ് പദ്ധതി പതി

ന്നാലാംവർഷത്തിജലക്കട് കടക്കചുകയാണ്. 

ജകരെത്തിരല പ്രമചുഖ ധനകാരയേസ്ാപനമായ 

ര�ഡറൽ ബാങ്ിരറെ സെകരണജത്താരടയാ

ണ് ഈ പദ്ധതി നട്ിലാക്കചുന്നത്.  ജകരെത്തിരല  

വിദയോർഥികെചുരട  ഏറ്റവചും വലിയ പരിസ്ിതിപ്ര

സ്ാനമായി സടീഡ് മാറിക്കഴിഞെചു. പ്രകൃതിയചുരട 

ജടീവൻ കവരചുന്ന പല പ്രവണതകെചും കരചുത്താർ

ജിച്ചചുവരചുന്ന ഈ കാലത്തട്  നമ്ചുരട ഉത്തരവാദിത്വ

ങ്ങെചും വർധിക്കചുകയാണ്. ജടീവരറെ നിലനിൽ്ി

ന്  ഒജരരയാരചു ഭൂമി മാത്രജമയചുള്ളൂരവന്ന കാരയേം 

എലാവരരയചും ജബാധയേര്ടചുത്താൻ നമ്ചുരട  

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാജക്കണ്ടതചുണ്ടട് . 

പ്രകൃതനിയുമ്കയനി യയ്കജനിച്ച്

2021-22 വിദയോഭയോസവർഷത്തി 

ൽ  8432  വിദയോലയങ്ങൊണ് 

സടീഡിൽ  പ്രവർത്തിച്ചത്.  

31 ലക്ം വിദയോർഥികെചും 10,000 

ത്തിലധികം അധയോപകരചും  

സടീഡിരറെ ഭാഗമായി പ്രവർ

ത്തിക്കചുന്നചു.

8432 

Schools

]nW-dm-bn hn-Pb³
ap-Jy-a{´n

സമൂെനന്മ കചുട്ി
കെിലൂരട എന്ന 

ലക്യേം മചുൻനിർത്തി മാ
തൃഭൂമി ജകരെത്തിരല 
വിദയോലയങ്ങെചുമായി 
സെകരിച്ചട് നട്ാക്കചു
ന്ന സ്റ്റചുഡറെട് എംപവർരമ
റെട് ജ�ാർ എൻവജയാൺ
രമറെൽ രഡവലപ് രമറെട് 
എന്ന പദ്ധതിക്കട് എലാ 

ആശംസകെചും ജനരചുന്നചു. 2009-ൽ ആരംഭിച്ച 
ഈ ഉദയേമം പതിന്നാലാം വർഷത്തിജലക്കട് കട
ന്നചു എന്നറിഞെതിൽ സജ്ാഷം.

പ്രകൃതി നമ്ചുരട അമ്യാണ്. ഈ അമ്യചു
രട വാത്സലയേം ആജവാെം നചുകരാൻ മനചുഷയേർ 
േില നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വയം ഏർര്ടചുജത്തണ്ട
തചുണ്ടട്. ഈ ഭൂമിയിൽ ജടീവിക്കാനചുള്ള അവകാ
ശങ്ങൾരക്കാ്ംതരന്ന േില കടമകെചും നാം നി
റജവജറ്റണ്ടതചുണ്ടട്. നമ്ചുരട ജടീവൻ നിലനിർത്തചു
ന്ന പ്രകൃതിയചുരട ആജരാഗയേകരമായ നിലനിൽ
്ിനചുജവണ്ടി നമചുക്കട് അണിജേരാം.

മാതൃഭൂമിക്ക് എല്ാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്ു.

hn. in-h³-Ip«n
hnZym-`ym-k-a{´n
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C‑u hÀ‑j‑s‑¯ {‑]‑hÀ‑¯‑\‑§‑s‑f  
A‑©‑‑v {‑]‑[‑m‑\ h‑n‑`‑m‑K‑§‑f‑m‑b‑n X‑n‑c‑n‑¨‑n‑«‑p‑ï‑v 

കൈയൈ്കർത്ച്  നനിൽക്കാം

നല്ല നാളേക്ായി

ജല-ഊർജ സാംരക്ഷണാം

ൈ്കർഷനിൈാം

സുരക്ഷ

ശുചനിത്ാം, ആയര്കഗ്ാം

കജവകവവനിധ് സാംരക്ഷണാം

1

2

3

4

5
 ജൈവക്കൃഷിരീതിയെ പ്രോത്രോഹിപ്ിക്കുക, വിദയോലയ
ങ്ങെിലചും കചുട്ികെചുരട വടീടചുകെിലചും കൃഷിജത്താട്രമാരചു
ക്കാം. എരറെ കൃഷിജത്താട്ം പദ്ധതി നട്ിലാക്കാം. മികച്ച 
കചുട്ിക്കർഷകർക്കട്   ജിലാതലത്തിൽ സമ്ാനം.

 ഇലയറിവചുജമെ, ജജവഭക്യേജമെ എന്നിവ സംഘടി്ി
ക്കാം.

 ഓജരാ കാലാവസ്യിലചും ഉണ്ടാകചുന്ന പഴങ്ങൾ പാഴാ
ക്കാരത ഉപജയാഗിക്കാനചുള്ള രടീതികൾ പരിശടീലി്ിക്കാം.

  കാർഷികവിെകൾക്കചുണ്ടാകചുന്ന ജരാഗബാധരയക്കചു
റിച്ചചും അതിരറെ ജജവപ്രതിജരാധ മാർഗങ്ങരെക്കചുറി
ച്ചചും പഠിക്കാം.

 നവടീന കൃഷിരടീതികൾ നട്ിലാക്കാം.

 മണ്ചുസംരക്ണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താം.

1 കാർഷികം
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 ജലഗചുണനിലവാര പരിജശാധന.

 ജല ഓഡിറ്റട് നട്ിലാക്കചുക.

 നിങ്ങെചുരട പ്രജദശരത്ത ജലജ്ാതസ്സചുകെചുരട 
അവസ് പഠിക്കാം. 

 ജലജ്ാതസ്സചുകൾ ദരത്തടചുക്കാം.

 കഴിഞെ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ നിങ്ങെചുരട പ്ര
ജദശത്തട് നശി്ിക്കര്ട്, മലിനമാക്കര്ട് ജല
ജ്ാതസ്സചുകൾ കരണ്ടത്താം.

 പചുഴനടത്തം സംഘടി്ിക്കാം;  നിങ്ങെചുരട പ്രജദ
ശത്തചുള്ള പചുഴയചുരട ആരംഭംമചുതൽ കടലിൽ 
രേന്നട് പതിക്കചുന്നതചുവരരയചുള്ള സ്ലങ്ങൾ 

സന്ദർശിച്ചട്  പഠനം നടത്തി അതിരറെ റിജ്ാർട്ട് 
തജദേശസ്ാപന അധികാരികൾക്കട് ജകമാറാം.

 നിങ്ങൾ നട്ിലാക്കിയ ജബാധവത് കരണ,  
സംരക്ണ പ്രവർത്തനങ്ങെിലൂരട എത്ര കിജലാ  
ലിറ്റർ രവള്ളം സംരക്ിച്ചചുരവന്നതിരറെ കണക്കചു
കൾ ജരഖര്ടചുത്തചുക.

 രപാതചുവിടങ്ങെിൽ തണരലാരചുക്കാനചുള്ള  
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കട് ജനതൃത്വംനൽകാം.

 ജവദയേചുജതാർജം ലാഭിക്കാൻ വിവിധ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ നടത്തചുകയചും അതിലൂരട എത്രമാത്രം 
ഊർജം ലാഭിക്കാൻ കഴിഞെചുരവന്നട് ജരഖര്ടചു
ത്തചുകയചും രേയേചുക. 

2 ജലം-ഊർജസംരക്ഷണം 

 സ്ൂെചുകെിൽ സചുരക്ാക്ലബ് രൂപവത് കരിച്ചട് സ്ൂെിൽ 

നിലവിലചുള്ള സചുരക്ാമാർഗങ്ങരെക്കചുറിച്ചട് പഠിക്കചുക

യചും പചുതിയ സചുരക്ാമാർഗങ്ങരെക്കചുറിച്ചട് വിദയോർഥി

കെിൽ ജബാധവത് കരണം നടത്തചുകയചും രേയേചുക.

  പ്രെയം, ഭൂേലനം തചുടങ്ങിയ 

രപരട്ന്നചുള്ള പ്രകൃതി

ജക്ാഭങ്ങൾ വരചു

ജമ്ാൾ വിദയോർഥികൾ 

അവലംബിജക്കണ്ട 

അടിയ്ര രക്ാ മാർ

ഗങ്ങരെക്കചുറിച്ചട് ക്ലാസ് 

നൽകാം.

  ദചുര്ലഘൂകരണ പ്ര

വർത്തന  പരിശടീലനം 

നൽകാം.

 പ്രഥമശചുശ്ൂഷാക്ലാസചുകൾ 

വിദയോർഥികൾക്കട് നൽകാം.

  അഗ്ിസചുരക്, ട്ാ�ിക് സചു

രക്, ഭക്യേസചുരക് എന്നി

വയചുമായി  ബന്ധര്ട് ജനാ

ട്ടീസ് വിതരണംരേയോം.

  സടീഡ് സചുരക്ാക്ലബ്ിരറെ പ്ര

വർത്തനം സടീഡ് ജപാലടീസിരറെ 

ജനതൃത്വത്തിലായിരിക്കണം.

  സചുരക്ിതമായ പഠനാ്രടീക്ം 

വിദയോർഥികെചുരട അവകാശമാ

ണ് . വിദയോർഥികൾക്കട് മാനസിക

വചും സാമൂെികവചുമായ  പി്ചുണ 

ഉറ്ാക്കാൻ കൗൺസിലിങ് , മാന

സികാഘാത ലഘൂകരണ പ്രവർത്ത

നങ്ങൾ എന്നിവരയാരക്ക നട്ിലാ

ക്കാവചുന്നതാണ്.

സടീഡ് പ്രവർത്തനങ്ങരെ സമൂെവചുമായി കൂട്ിയിണക്കചുന്ന 

പ്രധാന കണ്ിയാണ് സടീഡ് റിജ്ാർട്ർ. സ് കൂെിൽനിന്നട്  തി

രരഞെടചുക്കര്ടചുന്ന  സടീഡ് റിജ്ാർട്ർമാർക്കട് മാതൃഭൂമി പത്രം, 

ഓൺജലൻ ജപാർട്ൽ, നയേൂസ് ോനൽ, എഫ്.എം. ജറഡിജയാ 

എന്നിവയിൽ വാർത്തകെചും മറ്റചും റിജ്ാർട്ട്രേയോൻ പരിശടീല

നം നൽകചും.

പരിസ്ിതിപ്രശ് നങ്ങൾ മാത്രമല,  ജന

ങ്ങെചുരട അടിസ്ാന ആവശയേങ്ങ

െചുമായി ബന്ധര്ട്ട് അടിയ

്ര ശ്ദ്ധ ആവശയേമചുള്ള 

കാരയേങ്ങെചും സടീഡ് റി

ജ്ാർട്ർമാർക്കട്  അധി

കാരികെചുരട ശ്ദ്ധ

യിൽ രകാണ്ടചുവരാ

നാകചും. രേറചുപ്രായ

ത്തിൽതരന്ന പത്ര

ത്തിൽ എഴചുതാനചും 

ോനലിലടക്കം വാർ

ത്തകൾ  അവതരി്ി

ക്കാനചും സടീഡ് റിജ്ാർ

ട്ർമാർക്കട് അവസരം ലഭി

ക്കചുന്നചു. 

യചു.പി. മചുതൽ െയർ രസക്കൻഡറി തലംവരര പഠി

ക്കചുന്ന കചുട്ികൾക്കട് സടീഡ് റിജ്ാർട്റായി പ്രവർത്തിക്കാം.

3 സുരക്ഷ

 
യേരളത്ിലെ 

പതിന്ാെച് ജില്ലേളിൽ  
നിന്ായി നിരവധി  

പ്രശച്നങ്ങളാണച് വിദ്ാർഥിേൾ   
റിയ്ാർട്ച് ലെയച്തതച്. അവയിൽ 
പെതിെുാം അധിോരിേൾ യന

രിട്ച് ഇടലപട്ച് നടപടി 
സ്ീേരിച്ു

സീഡച്  റിയ്ാർട്ർ
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5 ജജവജവവിധ്യ സംരക്ഷണം

 വിദയോർഥികെിൽ ശചുേിത്വജബാധ 
വചും ശടീലവചും വെർത്തിരയടചുക്കാ
നചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട്ിലാ
ക്കാം.

 'രപാതചുസ്ലങ്ങെിൽ തചു്ചുന്നത്  
നിർത്തൂ,  പരിസരം ശചുേിത്വജത്താ
രട സൂക്ിക്കൂ...' രപാതചുസ്ലങ്ങ
െിൽ  തചു്ചുന്നതിരനതിജര ജബാധ
വത്കരണം.

   രപാതചുസ്ലങ്ങെിൽ മാലിനയേം 
വലിരച്ചറിയചുന്നതിരനതിജരയചുള്ള  
ജബാധവത് കരണം.

 ജനങ്ങരെ ജബാധവത്കരിക്കാൻ 
ജവണ്ടിയചുള്ള പ്രോരണങ്ങൾ, രത

രചുവചുനാടകം, തചുടങ്ങിയവ നട
ത്താം.

 ആജരാഗയേ ജബാധവത് കരണ ക്ലാ
സചുകൾ, രമഡിക്കൽ കയോമ്ചു
കൾ എന്നിവ സംഘടി്ിക്കാം.  

 വിദയോർഥികൾക്കട് വയേക്തിത്വവി
കസന, ജനപചുണയേ ക്ലാസചുകൾ 
നൽകാം.

 ലവ് പ്ാസ്റ്റിക് പദ്ധതി നട്ിലാ
ക്കാം.

 നിതയേജടീവിതത്തിൽ വയോയാമത്തി
രറെ ആവശയേകത.

 വാട്ർ രബൽ സംവിധാനം നട്ി
ലാക്കാം.

 ജജവജവവിധയേ രസൻ
സസ് സ് കൂൾതലത്തി
ലചും പ്രാജദശികതലത്തി
ലചും തയോറാക്കാം.

 നാട്ചുപൂക്കെചുരട പ്രദർശ
നം, അവരയ കൂടചുതൽ 
അടചുത്തറിയചുന്നതിന് 
ക്ലാസചുകൾ.

 അനയേംനിന്നചുജപാ
കചുന്ന രേടികരെ
ക്കചുറിച്ചചും ജടീവി
കരെക്കചുറിച്ചചും 
പഠനം.

 തടീരജദശ ജജവ 
ജവവിധയേ സംരക്
ണം.

കജവകവവനിധ്  
ഡനിജനിറ്റൽ രജനിസ്റ്റർ

മരത്തിരറെ ജപര്, ശാസ്തടീയ നാമം,  കചുടചുംബം, പ്രാജദ
ശിക ജപരചുകൾ, പൂവിടചുന്നതചും കായ്കചുന്നതചുമായ 

കാലഘട്ം, പ്രധാന സ്വഭാവസവിജശഷതകൾ  എന്നിവ 
ഉൾരക്കാള്ളചുന്ന ജജവജവവിധയേ ഡിജിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ  
തയോറാക്കചുക. 

4 ശുചിത്ം, ആരരാഗ്യം

സീത്കര്കമൻ 
അവ്കർഡച്
രപ്രാ�. എസ്. സടീതാരാമൻ-വിദയോർ

ഥികരെ പ്രകൃതിജയാരടാ്ം നട

ത്താൻ മചുന്നിട്ിറങ്ങിയ പരിസ്ിതിപ്രവർത്ത

കൻ. അധയോപകരറെ കൃതയേതയചും ഗജവഷക

രറെ ഉൾക്കാഴ്ചയചുമായി അജദേെം തചുടക്കം 

മചുതൽ സടീഡിജനാരടാ്മചുണ്ടായിരചുന്നചു. 

ആശയങ്ങെിലൂരട അജദേെം ഇജ്ാഴചും 

നജമ്ാരടാ്മചുണ്ടട്. ആ ഓർമയ്കായി ഏർര്

ടചുത്തിയതാണ് സടീതാരാമൻ പചുരസ് കാരം. 

പരിസ്ിതിപ്രവർത്തനങ്ങെിൽ സടീഡിരനാ

്ം സഞ്രിക്കചുന്ന വയേക്തിക്കാണ് ഈ പചുര

സ് കാരം നൽകചുക. അവാർഡിനചുള്ള നാമ

നിർജദശം സടീഡ് ജ�നൽ റിജ്ാർട്ിരനാ

്ം സമർ്ിക്കാം. ഉൾക്കാഴ്ചജയാരട പരി

സ്ിതി പ്രവർത്തനങ്ങെിൽ ഏർര്ടചുന്ന 

ആരരയചും അവാർഡിന് നിർജദശിക്കാം.

വനാം

കൃഷി

തരിശുഭൂമി

േുളാം

വീടച് 

സച് േൂൾ

കൃഷിഭവൻ

യപാ യസ്റാഫീസച് 

മരാം

സീഡച്  
മ്കപ്നിങച്
സടീഡ് വിദയോർഥികൾ അവ

രചുരട പ്രജദശരത്ത പരി

സ്ിതിപ്രശ്നങ്ങൾ, ലഭയേമായ പ്രാ

ജദശിക റിജസാഴ് സസ് (ജജവ 

ജവവിധയേ ഉദയോനം, തണ്ടീർത്ത

ടങ്ങൾ, കചുെങ്ങൾ, കാർഷിക  

ജമഖലയചുള്ള പ്രജദശങ്ങൾ, േരി

ത്രസ്ാരകങ്ങൾ, സർക്കാർ 

സ്ാപനങ്ങൾ) എന്നിവരയ

ക്കചുറിച്ചട്  തയോറാക്കചുന്ന പഠന

മാണ്  സടീഡ് മാ്ിങ്.

സടീഡ്  മാ്ിങ്ങിരറെ മാതൃക
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സീഡച്  യേ്കലീസച് 

സ്ൂൾപ്രവർത്തനങ്ങജൊരടാ്ം 
പരിസ്ിതിപ്രവർത്തന

ങ്ങൾക്കചും ജനതൃത്വം നൽകാൻ 
കഴിവചുള്ള കചുട്ികരെയാണ് 
സടീഡ് ജപാലടീസായി നിജയാ
ഗിജക്കണ്ടത്. ഈ വർഷം 
താരഴ പറഞെിരിക്കചുന്ന പ്ര
വർത്തനങ്ങെിൽ സടീഡ് 
ജപാലടീസ് കൂടചുതൽ ശ്ദ്ധ 
നൽകണം. 

 ഭക്ണം പാഴാക്കചുന്നതിരനതിജര
 വിദയോർഥികൾ രവള്ളം കചുടിക്കചുന്നത് 
ഉറ്ചുവരചുത്തചുന്നതിന്                                                                               

 ജലദചുരചുപജയാഗം തടയചുന്നതിന്    
 ലെരിയചുപജയാഗം തടയചുന്നതിന്
 മാലിനയേനിജക്പം തടയചുന്നതിന്
 പ്ാസ്റ്റിക് കത്തിക്കചുന്നതിരനതിജര  
 ട്ാ�ിക് ജബാധവത്കരണത്തിന്

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

 തുളസി വനാം

വിവിധയിനം തചുെസികൾ 
കരണ്ടത്തചുകയചും നട്ട്  

സംരക്ിക്കചുകയചും രേയേചുക.

ജകരെത്തിരല നാട്ചുമാവിനങ്ങരെ തി
രിച്ചറിയചുന്നതിനചും സംരക്ിക്കചുന്ന

തിനചും ജവണ്ടി തചുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് നാട്ചു
മാജഞ്ാട്ിൽ.  കൂടചുതൽ ഇനങ്ങൾ തിരിച്ചറി
യചുന്നതിനചും അവ സംരക്ിക്കചുന്നതിനചുമചുള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കട് മചുൻതൂക്കം രകാടചുക്കാം. 
ഇതിരറെ ഭാഗമായി നാട്ചുമാവിനങ്ങെചുരട രജി
സ്റ്റർ തയോറാക്കാം .

  നാട്ുമായ്ാട്ിൽ

മാതൃഭൂമി സടീഡചും നാെിജകര വികസന 
ജബാർഡചും ജേർന്നട് ജകരെത്തിരല വിദയോ

ലയങ്ങെിൽ നട്ാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എരറെ 
രതങ്ങട്. ജകരവൃക്ങ്ങൾ നട്ട് പരിരക്ിക്കചുക 
എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിരകാണ്ടട്  ഉജദേശിക്കചുന്ന
ത്.  രതങ്ങിരറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉപജയാഗിച്ചചു
രകാണ്ടചുള്ള  ഉത് പന്നങ്ങെചുരട പ്രദർശനങ്ങൾ  
സംഘടി്ിക്കാം.

  എലറെ ലതങ്ങച്

ജജാം ഓഫച് സീഡച്

സടീഡ് പ്രവർത്തനങ്ങെിൽ ശ്
ജദ്ധയമായ മികവ് പ്രദർശി

്ിക്കചുന്ന വിദയോർഥികൾക്കചുള്ള അം
ഗടീകാരമാണ് രജം ഓഫ് സടീഡ്. ഈ 
വർഷരത്ത പ്രവർത്തനങ്ങെചുരട 
അടിസ്ാനത്തിൽ അധയോപക ജകാ
-ഓഡിജനറ്റർമാർക്കട്  ഇതിനായി വി
ദയോർഥികെചുരട ജപരചുകൾ നിർജദശി
ക്കാം.  രജം ഓഫ് സടീഡ് രേയ് ജവറി
ട്പ്രവർത്തനങ്ങെചുരട വിശദാംശങ്ങ
െചും നൽകണം.

പൂമ്ാറ്റകെചുരടയചും പൂരച്ചടികെചുരടയചും 
സംരക്ണത്തിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധ

തിയാണിത്. പൂമ്ാറ്റകരെ ആകർഷിക്കചുന്ന 
രേടികൾ നട്ട് സംരക്ിക്കചുകയചും പൂമ്ാറ്റക
രെ തിരിച്ചറിയചുകയചും രേയോം.

വാഴ നട്ട് സംര
ക്ിക്കചുന്നതി

നചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്കട് മചുൻതൂക്കം രകാടചു
ക്കാം. വിവിധയിനം വാഴകൾ 
സ് കൂൾ കാമ്സിൽ നട്ചുപിടി്ി
ക്കചുകയചും രേയോം. വാഴയചുരട 
വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉപജയാഗിച്ചചു 
രകാണ്ടചുള്ള കരകൗശലവസ്ചു
ക്കെചുരട പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘ
ടി്ിക്കാം.

  പൂമ്ാറ്റയച്ലകാരു പൂയ്ാട്ാം

�ലവൃക്ങ്ങ 
ൾ നട്ട് സം

രക്ിക്കചുന്നതിനചു
ള്ള പദ്ധതിയാണി
ത്. കൂടചുതൽ �ലവൃ
ക്ജത്തകൾ നട്ട് 
വിപചുലര്ടചുത്താൻ 
ശ്മിക്കണം.

  മധുരവനാം

  േടൊമയച്ലകാരു കേലത്ാട്ിൽ

  വാഴയച്ലകാരു േൂട്ച്

കടലാമസംരക്ണത്തി
നചുള്ള ജബാധവത് കരണ  
പ്രവർത്തങ്ങൾ ഈ വർ

ഷവചും തചുടരാം
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സീഡച്  വനിശനിഷച്ട ഹരനിതവനിദ്്കലയങ്ങൾ  
2009 മുതൽ 2021

ലവച് പ്്കസ്റ്റനിൈച്

പ്ാസ്റ്റിക് മാലിനയേങ്ങൾ ശരി

യായ രടീതിയിൽ ജശ

ഖരിച്ചട് പചുനഃേംക്രമണം നടത്തചുന്നതിനായി 

2011  മചുതൽ സടീഡിരറെ ഭാഗമായി നട്ിലാ

ക്കചുന്ന പദ്ധതിയാണ് ലവ് പ്ാസ്റ്റിക്.  സ് കൂെി

ലചും വടീട്ിലചും തരംതിരിച്ചട്  ജശഖരിക്കചുന്ന പ്ാ

സ്റ്റിക് മാലിനയേങ്ങൾ തജദേശസ്വയംഭരണസ്ാപ

നങ്ങൾ വഴിജയാ ജനരിജട്ാ പ്ാസ്റ്റിക് റടീജസക്ലി

ങ് യൂണിറ്റചുകൾക്കട് ജകമാറചുന്ന പദ്ധതിയാ

ണിത്. പ്ാസ്റ്റിക് മാലിനയേങ്ങൾ കചുറയ്കചുന്നതിനചു

ള്ള ജബാധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങെചും നട

ത്തിവരചുന്നചു.

അടുത്റനിഞ്ച്   
മരങ്ങജെ േഠനിക്കൻ 
സീസൺ വ്കച്ച്

കാലാവസ്ാമാറ്റത്തിനനചുസരിച്ചട് 
മരങ്ങെിലചുണ്ടാകചുന്ന മാറ്റങ്ങ

രെക്കചുറിച്ചട് പഠനം നടത്തചുന്ന സിറ്റിസൺ 
സയൻസ് ജപ്രാജക്ാണ് സടീസൺവാച്ചട്. തി
രരഞെടചുത്ത 25 ഇനം വൃക്ങ്ങരെക്കചുറി
ച്ചാണ് പഠനം. ഇതചുവരര നടത്തിയ പഠന
ത്തി രറെ ശാസ്തടീയ വിവരങ്ങൾ  സടീസൺവാ
ച്ചട് രവബ് ജസറ്റിൽ കാണാം. സടീഡിൽ രജി
സ്റ്റർരേയ്ട് പ്രവർത്തിക്കചുന്ന എലാ സ് കൂെചു
കൾക്കചും സടീസൺവാച്ചട് പദ്ധതിയചുരട ഭാഗ
മാകാം. എങ്ങരനയാണ് മരങ്ങരെക്കചുറിച്ചചു
ള്ള നിരടീക്ണങ്ങൾ ജരഖര്ടചുജത്തണ്ടരത
ന്നട് സടീസൺവാച്ചട് രവബ് ജസറ്റിലചുണ്ടട്. സടീ
സൺവാച്ചട് പദ്ധതിയിൽ വിവരങ്ങൾ ജരഖ
ര്ടചുത്താൻ സൊയിക്കചുന്ന രമാജബൽ 
ആപ് ഗൂഗിൾ ജപ്സ് ജറ്റാറിൽനിന്നട് സൗജനയേ
മായി ലഭിക്കചും.

 Website: www.seasonwatch.in/seed

 2011-12 എസ്.വി.ജി.വി.എച്്.എസ്.എസ്.  
കിടങ്ങന്നൂർ, പത്തനംതിട്ട

 2009-10 എസ്.എൻ.ഡി.പി. ഹൈസ് കനൂൾ  
നീലീശ്വരം, എറണാകുളം

 2010-11 ജവൈർ നവവാദയ വിദ്ാലയം 
ലക്ിടി, വയനാട്

 2012-13 എച്്.ഡി.പി.സമാജം എച്്.എസ്. 
എടതിരിഞ്ി, തൃശ്നൂർ

 2013-14 വി.വി.എച്്.എസ്.എസ്.  
താമരക്ുളം, ആലപ്ുഴ

 2015-16 ജി.യു.പി.സ് കനൂൾ, 
 എരഞ്ിമങ്ങാട്,  മലപ്ുറം

 2016-17 കനൂത്ുപറമ്് എച്്.എസ്.എസ്.  
തതാക്ിലങ്ങാടി, കണ്നൂർ

 2017-18 ജി. വി. എച്്.എസ്.എസ്. 
രാജകുമാരി,  ഇടുക്ി

 2018-19 ആർ.ജി.എം.എച്്.എസ്.എസ്. 
തമാവകരി, കണ്നൂർ

 2019-20 ജി.വി.എച്്.എസ്.എസ്.  
കരുനാഗപ്ള്ി, തകാല്ം

 2020-21 മങ്കര തവസ്റ് വേസിക് ആൻഡ്  
യു.പി. സ് കനൂൾ, പാലക്ാട്

 2021-22 എസ്.എൻ.യു.പി. സ് കനൂൾ,  
വപാത്ിൻകണ്ം,  ഇടുക്ി  

 2014-15 ജി.യു.പി.എസ്. ഭീമനാട്  
പാലക്ാട്

2022 ൈൂൺ

5  ജലാക പരിസ്ിതി ദിനം

7  ജലാക ഭക്യേസചുരക്ാ ദിനം

8  ജലാക സമചുദ്ര ദിനം

12 ജലാക ബാലജവലവിരചുദ്ധ ദിനം

14 ജലാക രക്തദാന ദിനം

17 ജലാക മരചുവത്കരണവിരചുദ്ധ ദിനം

19 വായന ദിനം

21 അ്ർജദശടീയ ജയാഗ ദിനം,  
ജലാക സംഗടീത ദിനം

26 അ്ർജദശടീയ ലെരിമരചുന്നചു 
വിരചുദ്ധ ദിനം 

2022 ൈൂലരോയ്

1  ജഡാജക്ഴ് സ്  ദിനം

11 ജലാക ജനസംഖയോ ദിനം

21 ോന്ദ്ര ദിനം

28 പ്രകൃതിസംരക്ണ ദിനം

29 ജലാക കടചുവ ദിനം

2022 ഓഗസ്റ്റ് 

6 െിജരാഷിമ ദിനം

9 പചുനരചുപജയാഗ ദിനം,  
നാഗസാക്കി ദിനം, ക്വിറ്റട്  ഇ്യോ ദിനം  

12 ജലാക ആന ദിനം

15 സ്വാതന്ത്രയേ ദിനം

19 ജ�ാജട്ാഗ്ര�ി ദിനം

20 ജലാക രകാതചുക് (നിവാരണ) ദിനം

22 ജലാക നാട്റിവ് ദിനം

29 ജദശടീയ കായിക ദിനം,  
ആണവപരടീക്ണവിരചുദ്ധ ദിനം

2022 യെപ്റ്റംബർ

2  ജലാക നാെിജകര ദിനം

5 അധയോപക ദിനം

8 ജലാക സാക്രതാ ദിനം

16 ഓജസാൺ ദിനം

18 ജലാക മചുെ ദിനം

21 അൽഷിജമഴ് സ് ദിനം

25 ജലാക പചുഴ ദിനം, ജലാക ബധിര ദിനം

2022 ഒപ്രോബർ

1 ജലാക വൃദ്ധ ദിനം

2 ഗാന്ധിജയ്ി

4 ജലാക മൃഗജക്മ ദിനം

9 ജലാക തപാൽ ദിനം

10  ജലാക മാനസികാജരാഗയേ ദിനം 

11 അ്ാരാഷ്ട്ര ബാലിക ദിനം

15 ആജഗാെ ജകകഴചുകൽ ദിനം,
ജലാക വിദയോർഥി ദിനം

6 ജലാക ഭക്യേ ദിനം

17 ജലാക ദാരിദ്രയേനിർമാർജന ദിനം

24 ഐകയേരാഷ്ട്ര ദിനം

2022 നവറംബർ

1 ജകരെ്ിറവി ദിനം

5 ജലാക സചുനാമി ദിനം

10 അ്ാരാഷ്ട്ര ശാസ്ത ദിനം

11 ജദശടീയ വിദയോഭയോസ ദിനം

12 ജദശടീയ പക്ിനിരടീക്ണ ദിനം

14 ശിശചുദിനം, ജലാക പ്രജമെ ദിനം

17 സാർവജദശടീയ വിദയോർഥി ദിനം

20 ബാലാവകാശ ദിനം

26 ജദശടീയ ഭരണഘടനാ ദിനം

2022 ഡിെറംബർ

1 ജലാക എയ്ഡ്സ് ദിനം

2 ജദശടീയ മലിനടീകരണ നിയന്ത്രണ 
ദിനം

3 ജലാക ഭിന്നജശഷി ദിനം

4 നാവികജസനാ ദിനം

5  ജലാക മണ്ട് ദിനം

10 മനചുഷയോവകാശ ദിനം

11 ജലാക പർവത ദിനം

14 ജദശടീയ ഊർജസംരക്ണ ദിനം

23 ജദശടീയ കർഷക ദിനം

2023 ൈനകുവരി

12 ജദശടീയ യചുവജന ദിനം

25 ജദശടീയ വിജനാദസഞ്ാര ദിനം

26 റി്ബ്ിക് ദിനം

29 ജദശടീയ പത്ര ദിനം

2023 യെബ്കുവരി

2 ജലാക തണ്ടീർത്തട ദിനം

4 ജലാക കാൻസർ ദിനം 

20 ജലാക സാമൂെികനടീതി ദിനം

21 ജലാക മാതൃഭാഷാ ദിനം

27 അ്ർജദശടീയ ധ്ചുവക്കരടി ദിനം

28 ജദശടീയ ശാസ്ത ദിനം

2023 മരോർച്്റ് 

1 വിജവേനരെിത ദിനം

3 ജലാക വനയേജടീവി ദിനം

8 ജലാക വനിതാദിനം

14 അ്രാഷ്ട്ര പചുഴസംരക്ണ ദിനം

20  ജലാക കചുരചുവി ദിനം

21 ജലാക വന ദിനം

22 ജലാക ജല ദിനം

23 ജലാക കാലാവസ്ാ ദിനം

2023 ഏ്ിൽ 

2 ജലാക ഓട്ിസം അവജബാധ ദിനം

6 അ്ാരാഷ്ട്ര കായിക ദിനം

7 ജലാക ആജരാഗയേ ദിനം

18 ജലാക ജപതൃക ദിനം

22 ഭൗമ ദിനം

23 ജലാക പചുസ്ക ദിനം  

2023 പമയ്  

12 ജലാക ജദശാടന്ക്ി ദിനം

15 അ്ാരാഷ്ട്ര കചുടചുംബ ദിനം

22 അ്ാരാഷ്ട്ര ജജവ ജവവിധയേ ദിനം

23 ജലാക ആമ ദിനം

 31 ജലാക പചുകയിലവിരചുദ്ധ ദിനം

സാംസ്ാനതെത്ിലെ  
മിേച് വിദ്ാെയങ്ങൾ

സീഡ്  - പരിസ്ിതിയനുബന്ധ  ദിനാചരണ കലണ്ടർ 
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• CSR ജഹൽത്ച് ഇാംേ്കൈച് റ്റച്  
യഗ്കൾഡച് അവ്കർഡച് - 2022

• CSR TIMES AWARD  2021 – വനി
ദ്്കഭ്്കസവനിഭ്കഗത്നിൽ (ജവള്നി)

• ഏറ്റവുാം ഉത്രവ്കദനിത്മുള് 
CSR എൈച്സനിൈ്ുട്ീവച് യന്കെജച് 
കലൻസച് അവ്കർഡച്

• യൈരെ കൃഷനിവൈുപ്നിജറെ  
പ്രയത്ൈ അവ്കർഡച്.

• CSR TIMES AWARD  2020-ഗ്ീൻ 
& എൻവയയ്കൺജമറെച് ജസ്റ്റവ്കർ
ഡച്ഷനിേച്  (ജവള്നി)

• യൈ്കർപ്യററ്റച് യസ്കഷ്ൽ ക്ൂയസ
ജർ ഓഫച് ദ ഇയർ - IAA യുജട 
യഗ്കൾഡച് അവ്കർഡച് (2014, 2017, 
2019)

• ര്കജീവച് ഗ്കന്നി ജന്മസേച്തതനി  
േുരസച്ൈ്കരാം 2019

• NIPM  മനിൈച് യൈ്കർപ്യററ്റച് സനിറ്റനി

ജൈ്കച്ുജൈ്കച്ു വലനിയ ചനിന്തൈൾകച് ഇടജമ്കരുകനി 

'ആകാശപ്പച്ച'
ആകാശനടീലിമ പച്ച്ചുരകാണ്ടട് 

മറയണം എന്ന ആശയമാ

ണ് മാഗസിൻ മചുജന്നാട്ചുവയ്കചുന്നത്. മാ

തൃഭൂമി സടീഡ് വിദയോർഥികെചുരടയചും 

അധയോപകരചുരടയചും പ്രകൃതിസൗഹൃദ 

നിലപാടചുകൾക്കചുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഇട

മാണ് ഇത്.  

വിജ്ാനക്കചുറി്ചുകൾ, കൗതചു

കങ്ങൾ, കഥകൾ, കവിതകൾ തചുട

ങ്ങി പന്ത്രണ്ടട് വിഭാഗങ്ങെിലായി തടീജര 

രേറിയ രേനകൊണ് ഇതിൽ ഉൾര്

ടചുത്തചുന്നത്. രമാജബൽ ജ�ാണിലചും 

ടാബിലചും ലാപ്ജടാ്ിലചും സചുഗമമായി 

വായിക്കാവചുന്ന ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 

മാതൃഭൂമി സടീഡിരറെ  രവബ്ജപജി

ലചും ജ�സ്ബചുക്കട് ജപജിലചും ലഭയേ

മാണ്. 

ജസാഷയേൽമടീഡിയകെിലചും  ഗ്രൂ

്ചുകെിലചും  പങ്ചുരവച്ചട് കൂടചുതൽ 

വായനക്കാരിജലക്കട് എത്തിക്കാം. 

ആകാശ്ച്ചയചുരട വരചും ലക്കങ്ങെി

ജലക്കചുള്ള രേനകൾ akashapacha@

mpp.co.in  എന്ന രമയിൽ ഐഡിയി

ജലക്കട് അയക്കചുകജയാ അതത് ജില

യിരല  സടീഡ്  ജകാ-ഓഡിജനറ്റർമാരര 

ഏല്ിക്കചുകജയാ രേയോം.

സീഡച്  ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ :'ആോശ്ച്' 

സീഡിനച്  െഭിച് പ്രധാന ബഹുമതിേൾ

സ് കൂെിരറെ വലചു്ജമാ 
കചുട്ികെചുരട എണ്ജമാ 
അവാർഡ്  നിർണയ
രത്ത സ്വാധടീനിക്കില. പരി
മിതമായ സൗകരയേങ്ങൾ 
മാത്രമചുള്ള സ് കൂെചുകൾ
ക്കചും  മചുൻവർഷങ്ങെിൽ 
നിരവധി അവാർഡചുകൾ 
ലഭിച്ചിട്ചുണ്ടട് .

റിജ്ാർട്ചുകൾ 
കാരയേമാത്രപ്രസക്തവചും 
ആവർത്തനം 
ഇലാത്തതചുമാവണം.

റിജ്ാർട്ിരനാ്ം സമർ
്ിക്കചുന്ന  Pendrive 
തചുടങ്ങിയവയിൽ 
സ് കൂെിരറെ ജപരചും 
അതിരല ഉള്ളടക്കം 
എര്ന്നചും എഴചുതണം.

മചുൻവർഷങ്ങെിൽ  
അവാർഡ് കിട്ിയത്  
വടീണ്ടചും ലഭിക്കചുന്നതിന് 
തടസ്സമല.

SEED Project, C/o Mathrubhumi,  
K.P. Kesavamenon Road,  Kozhikode.
Website: www.mbiseed.com, E-mail: seed@mpp.co.in

THIRUVANANTHAPURAM  
Smt.  Anjali Rajan  
(Unit Manager) 0471 2461071  

KOLLAM  
Mr.  N.S. Vinod Kumar  
(Regional Manager) 0474 2790761 

PATHANAMTHITTA  
Mr. Praveen Krishnan  
(Chief Correspondent) 0468 2228678 

KOTTAYAM  
Mr.  T. Suresh  
(Unit Manager) 0481 2568055 

ALAPPUZHA  
Mr. Manish Kumar  
(Unit  Manager) 0477 2230864 

IDUKKI  
Smt.  M. Bilina  
(Special Correspondent) 0486 2227465 

ERNAKULAM  
Smt.  P. Sindhu  
(Unit Manager) 0484 2884200 

THRISSUR  
Mr.  Vinod P. Narayan  
(Unit Manager) 0487 2423284 

PALAKKAD  
Mr. S. Amal Raj  
(Unit Manager) 0491 2521900 

MALAPPURAM  
 Mr.  C. Suresh Kumar 
(Regional Manager)  0483 2745800 

KOZHIKODE  
Mr.  C .Manikandan  
(Sr. Regional Manager) 0495 2765381 

WAYANAD  
Mr.  T. V. Raveendran  
(Manager Books) 0493 6202378 

KANNUR  
Mr.  Jagadish  G . 
(Unit Manager) 0497 2825100 

KASARAGOD  
Mr.  K. Rajesh Kumar  
(Bureau Chief ) 04994 230298 

   For  more  details

സടീഡ് പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച എലാ തർക്കങ്ങെചും ജകാഴിജക്കാട് ജകാടതിയചുരട  

പരിധിയിൽ മാത്രമായിരിക്കചും പരിഗണിക്കചുക. 

Seed Facebook page link 
fb.com/mathrubhumiseedofficial

മാതൃഭൂമി സടീഡിരറെ പ്രവർത്തനങ്ങെചുരട വിശദാംശങ്ങൾ സടീഡ് 
രവബ് ജസറ്റിൽനിന്നട് മനസ്സിലാക്കാം. സടീഡചുമായി ബന്ധര്ട് 
പ്രവർത്തനങ്ങെചുരട റിജ്ാർട്ചുകെചും ജ�ാജട്ാകെചും വടീഡിജയാ
ദൃശയേങ്ങെചുരമലാം ജസറ്റിൽ (www.mbiseed.com) അപ് ജലാഡ് രേ
യോം. സടീഡ് ജകാ-ഓഡിജനറ്റർമാരായ അധയോപകർക്കചും സടീഡ് പ്ര
വർത്തകരായ കചുട്ികൾക്കചും പ്രകൃതിസംബന്ധമായ ജലഖനങ്ങൾ 
സടീഡ് രവബ് ജസറ്റിജലക്കട് നൽകാവചുന്നതാണ്. ഇവ സടീഡിരറെ 
ഇ-രമയിൽ വിലാസത്തിജലക്കട് അയക്കണം.

സീഡച്  ജവബച് കസറ്റച് 

   Contacts

SEED youtubeSEED website SEED Facebook

സൺ അവ്കർഡച് (2016, 2019)

• യവൾഡച് ച് യങച്  റീഡർ കപ്രസച്  
യഗ്ക ഗ്ീൻ യട്കപ്ച്  അവ്കർഡച്  2014 
(WAN-IFRA)

• IAA ഒലനിവച് ക്രൗൺ അവ്കർഡു
ൈൾ 2013

• ഒലനിവച് ക്രൗൺ ഹരനിത േുരസച് ൈ്ക
രാം 2012

• WAN- IFRA YOUNG READER 
PRIZE 2011, 2013

• യൈരെ വനാംവൈുപ്ച് ഏർജപ്ടു
ത്നിയ വനമനിത്ര േുരസച്ൈ്കരാം.
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 hn-in-jvS l-cn-X-hn-Zym-e-bw  ]p-c-kvImcw

 H¶mw k-½m-\w : 1 e-£w cq-]- 
c- |mw- k-½m-\w : 75,000 cq-] 
aq-¶mw k-½m-\w : 50,000 cq-] 
IqSmsX kÀ-«n-̂ n-¡-äpw

 റdh-\yq Pn-Ã-bn-se- an-I-̈  kvIq-fn-\v  
t{i-jvT l-cn-X-hn-Zym-e-bw  ]p-c-kv-Imcw 
25,000 cq-]-bpw kÀ-«n-̂ n-¡-äpw

 Hm-tcm hn-Zym-̀ ym-kPn-Ã-bn-se-bpw an-I-̈   
aq¶v kv-Iq-fp-IÄ¡v  
l-cn-X-hn-Zym-e-bw ]p-c-kv-Imcw 
H¶mw k-½m-\w : 15,000 cq-]  
c|- mw- k-½m-\w : 10,000 cq-] 
aq-¶mw k-½m-\w : 5,000 cq-]

 kÀ-«n-̂ n-¡-äpw

 d-h-\yq Pn-Ã-bn-se an-I-̈  c-ïv FÂ.]n.  
kv-Iq-fp-IÄ-¡v  
l-cn-X-ap-Ip-fw ]p-c-kv-Imcw 
5,000 cq-] ho-Xw

 lcn-X-tPymXn  {]-iw-km-]-{Xw 
hn-Zym-̀ ym-kPn-Ã-bn-Â anI-̈  {]-hÀ-̄ -\w  
\-S-̄ p¶ 6 hn-Zym-e-b-§Ä-¡v  

 anI¨ kpc£mam\ZÞ§Ä ]men¡p 
Ibpw t_m[hXvIcWw \S¯pIbpw 
sN¿p¶ k-vIqfpIÄ¡v  koUv kpc£m  
]pckvImcw  kwØm\Xe¯nÂ aq¶v 
Iymjv AhmÀUpw kÀ«n^n¡äpw

 H-¶mw-Øm-\w : 10,000 cq-]
 c-ïmw Øm-\w : 6,000 cq-] 
 aq-¶mw Øm-\w : 4,000 cq-]
 PnÃm-X-e-̄ nÂ an-I-̈  kv-Iq-fn-\v 

 {]-iw-km-]-{Xw

 Fsâ Irjnt¯m«w ]²XnbnÂ anI¨ 
Irjnt¯m«w Hcp¡nb Ip«n¡Àj-IÀ¡v 
PnÃmXe¯nÂ aq¶v Iymjv AhmÀUpw 
kÀ«n^n¡äpw.

 H-¶mw- Øm-\w : 5,000 cq-]
 c-ïmw Øm-\w : 3,000 cq-] 
 aq-¶mw Øm-\w : 2,000 cq-]

 -kwØm-\X-e-̄ nÂ anI¨ {]hÀ¯\w 
ImgvNhbv¡p¶ hyàn¡v  
koXmcma³ ]pckvImcw  (Iym-jv A-hmÀUv,  
kÀ-«n-̂ n-¡äv  )  

 Hm-tcm hn-Zym-̀ ym-kPn-Ã-bn-epw anI-̈  koUv 
A-[ym-]-IÀ¡v  
s_-Ìv So-̈ À tIm-Un-t\-äÀ ]p-c-kv-Imcw  
5000 cq-]-bpw kÀ-«n-̂ n-¡-äpw

  hnZym-̀ ym-kPnÃm-X-e¯nÂ ko-Uv  
{]-hÀ-̄ -\-§-fn-Â {i-t²-bam-b anI-hv  
Im-«p¶ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v  
sPw Hm-̂ v ko-Uv ]p-c-kvIm-cw  
kÀ-«n-̂ n-¡-äpw

 Gähpw an-I-̈  ko-Uv  dn-t¸mÀ-«À-amÀ-¡v   
hnZym-̀ ym-k PnÃmX-e¯nÂ  
s_-Ìv ko-Uv   dn-t¸mÀ-«À ]p-c-kv-Im-cw 
{]-i-kv-Xn]-{Xw

¥Ñl-̂ r-I-juG h†-̂ r-̂ r-|-šu-I-juG!
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583 
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