
അരുണിമ ചന്ദ്രൻ ജി. എച്ച്. എസ് തച്ങ്ങാട്  
കാസർകകാട്: തച്ചങ്ങാട്  ഗവൺ
മെൻറ് ഹൈസ്കൂൾ  ആറങാംതരം 
വിദ്ങാർത്ി. 11 വയസ്ിനിടയിൽ 
നകൂററങാളം പക്ികമള തിരിച്ചറി
ഞ്ഞ്  വിശദീകരിക്കുവങാൻ  കഴിയകു
ന്ന ഈ മകങാച്ചകു െിടകുക്ൻ ദിവസ
വകും രങാവിമെയകും ഹവകകുറന്നരവകും  
അവധിദിവസങ്ളിെകും  നീണ്ട ക്ങാ
െറയകുെങായി പങാടതകും കങാവകുകളി
െകും ആണ് നിൈങാൽ. അവമറെ 

കകൂടകും പക്ികൾ തമന്നയങാണ്. 
വയെിമെ കീടനങാശിനി പ്രറയങാ

ഗം പ്രങാണികൾക്ഞ് കീടനങാശിനി 
ബങാധിക്കുമെന്നകും ഇത് പക്ിക
ളകുമട വംശനങാശതിന്  കങാരണ
െങാകകുമെന്നകും നിൈങാൽ കമണ്ട
തി. െമ്ങാരകു പ്രധങാന കമണ്ട
തെങാണ് വയെിൽ കീടനങാശി
നി ഉപറയങാഗം കകുറഞ്തകു െകൂെം  
പക്ികൾ തിരിമച്ചതി എന്നത്.  
ചങാരമക്ങാക്ഞ് ഇതിന് പ്രധങാന ഉദങാ
ൈരണെങാണ്. വ്ത്സ്ത ആവങാസ
വ്വസ്ഥയിമെ പക്ി ഹവവിധ്ം 
എന്ന വിഷയതിൽ നിൈങാൽ കകു

ടകുകങാർമക്ങാപ്ം മപ്രങാജക്്ഞ് തയ്ങാ
റങാക്ിയിരകുന്നകു.  

ശങാസ്ത്ര റകങാൺഗ്രസിൽ സം
സ്ഥങാന തെം  അംഗീകരിക്മപ്
ടകു ഈ റപ്രങാജക്ഞ്. നമ്കുമട നങാടിൽ 
െങാത്ം കങാണമപ്ടകുന്ന  നിരവധി 
പക്ികമള തിരിച്ചറിഞ്ിടകുണ്ടഞ്  
പക്ിനിരീക്ണം എന്നതിെകുപ
രി അവയകുമട ഇംഗ്ീഷ്  െെയങാളം 
റപരകുകളകും  ശങാസ്ത്രീയനങാെവകും  നി
വങാെിന് െനപ്ങാഠം ആണ്. 

പക്ികളകുമട ആവങാസം ഭക്
ണരീതി പറക്ൽ കകൂട് നിർമ്ങാ
ണം ഇവമയങാമക് നിൈങാൽ വി

ശദീകരിക്ങാൻ െിടകുക്നങാണ്,  
ക്ലബ്കുകളിെകും സ്കൂൾ കകൂടകുകങാർക്ി
ടയിെകും നിൈങാൽ തൻമറ പക്ി 
അറിവ് പകർന്നകു നൽകങാറകുണ്ടഞ്  
പകുെരി അരവതഞ് പറവ കകൂടങാ
യ്മയകുമട സജീവ സങാന്നിധ്െങാണ് 
നിൈങാൽ സ് കകൂൾ സീഡ് ക്ലബ്ിമറെ 
അഭിെങാനെങാണ് മകങാച്ചഞ് െിടകുക്ൻ. 
അരവമത  െറൈഷ് വി, ഹഷനി 
പി. എന്നിവരകുമട െകനങാണ്. ഒന്നങാം 
തരം വിദ്ങാർത്ിനി നിയ െറൈഷങാ
ണ് ആണ് ഏക സറൈങാദരി  നിര
വധി പക്ി നിരീക്ണ ക്ലങാസകുക
ളിൽ പമകെടകുതിടകുണ്ടഞ്.

2022  ജനുവരി 29 ശനിയാഴച്2022  ജനുവരി 29 ശനിയാഴച്

സീഡ്
ദേശീയ പത്രേിനദ്തോട് അനുബന്ിച്് മതോതൃഭൂമി സീഡ് തയ്തോറതോക്ിയ പ്രദതയേക സപ്ിമമന്്

വി
ദ്ങാർത്ികൾക്ഞ് പ്രകൃതി 
സംരക്ണതിൻഞ്മറ 
പ്രങാധങാന്ം റബങാധ്മപ്

ടകുതി, അവമര പരിസ്ഥിതി സംര
ക്ണ പ്രവർതനങ്ളിൽ പകെങാ
ളികളങാക്കുന്നതിനങായിരകുന്നകു  ഈ 
പദ്ധതി  ആവിഷ്കരിച്ചത്. റകരള
തിമെ ഏടങായിരറതങാളം വിദ്ങാെ
യങ്ളിമെ അധ്ങാപകരകും വിദ്ങാർ
ഥികളകും ഇന്നഞ് ഈ കകൂടങായ്മയകുമട ഭങാ
ഗെങാണ്. " സെകൂൈ നന്മ കകുടികളിെകൂ
മട" എന്നതങാണ് ഈ പദ്ധതിയകു
മട െകുദ്ങാവങാക്ം. റദശീയ പ്രസ്ഥങാ
നതിൻഞ്മറ ഭങാഗെങായി ആരംഭിച്ച 
"െങാതൃഭകൂെി" വിദ്ങാർഥികളിെകൂമട പ്ര
കൃതിയങായ അമ്മയ കങാതകു രക്ി
ക്കുവങാൻ നടതിയ െമ്ങാരകു കങാൽ
മവപ്ങാണ് സീഡ് (SEED-Student 
empowerment for environment 
development). 

വരകും തെെകുറക്കു റവണ്ടി െണകും 
കങാടകും പകുഴയകും സംരക്ിക്കുന്നതി
ന് ഇരകുപത് െക്റതങാളം വിദ്ങാർ
ഥികൾ െകുന്നിൽ നിൽക്കുന്നകു. സ്കൂളകു
കളിെകും സ്വന്ം വീടകുകളിെകും പച്ച
ക്റിയകും പഴ വർഗങ്ളകും കൃഷി 
മചയ്കുന്നകു. തരിശകുനിെങ്ളിൽ വൃ
ക്ഹതകൾ നടകുപിടിപ്ിച്ചഞ് സങാെകൂ
ൈ് വനവൽക്രണ പദ്ധതികളിൽ 
പകെങാളികളങാകകുന്നകു. 

െഴക്കുഴികൾ നിർെിച്ചകും തടയണ 
കൾ മകടിയകും ഈ കകൂടങായ്മ ജെ 
സംരക്ണം ഉറപ്കുവരകുതകുന്നകു. 
െവ് പ്ങാസ്റിക് പദ്ധതിയിെകൂമട 5 
െക്ം കിറെങാ ഗ്രങാം  പ്ങാസ്റിക് െങാെി
ന്ം റശഖരിച്ചഞ് റീ ഹസക്ിൾ യകൂ
ണി്കുകമള ഏല്ിച്ചകു. ഊർജ സംര
ക്ണ പ്രവർതനങ്ളിൽ പകെങാളി
കളങായി. പ്രകൃതിമയ വീമണ്ടടകുക്കുക
യകും പ്രതീക്യകുമട പച്ചപ്ഞ് നിെനിർ
തകുകയകും മചയ്കുന്ന ഈ െൈത് 
സംരംഭം വിദ്ങാർഥികളകുമട സ്വങാഭങാ
വരകൂപീകരണതിെകും വെിയ ഒരകു 
പകെകു വൈിക്കുന്നകുമണ്ടന്നഞ് അധ്ങാ
പകരകും രക്ിതങാക്ളകും സങാക്്
മപ്ടകുതകുന്നകു. 

റകങാവിഡ് െൈങാെങാരി കങാരണം 
കഴിഞ് വിദ്ങാഭ്ങാസ വർഷം സ്കൂ
ളിമെതങാൻ കഴിയങാതിരകുന്നിടകുറപങാ
െകും സ്വന്ം വീടകുകളിൽ 1,37,691 
കിറെങാ പച്ചക്റി വിളയിക്ങാൻ 
ഈ കകൂടങായ്മക്ഞ് സങാധിച്ചകു. കകൂടങാമത 
99,176 കി.ഗ്രങാം മനലകും 28,107 കി.
ഗ്രങാം പഴവർഗങ്ളകും ഉത്പങാദിപ്ി
ച്ചകു. നങാടകുെങാ റ്ങാടിൽ എന്ന പദ്ധ
തിയിെകൂമട 10,939 നങാടകുെങാവിൻ 
ഹതകൾ റകരളതിൽ അറങ്ങാ
ളെിറങ്ങാളം നടകുപിടിപ്ിച്ചകു.

സംതൃപ്തിയുടെ 13 വർഷങ്ങൾ : 
ഇനിയുമുണ്് മുന്നേറാൻ

 Ũ ക�ൊല്ലം ജില്യികെ ശൂരനൊട് വടക്ക് പഞ്ൊയത്ികെ �ിഴ�ിട ഏെൊയികെ അഞ്ഞ്ക്ർ വയെിൽ കൃഷിമന്തി പി.പ്രസൊദി
കനൊപ്ലം സീഡ് �ുട്ി�ൾ വിത്ു വിതയ്കുന്ു.

 Ũ ശൂരനൊട് വടക്ക് പഞ്ൊയത്ികെ �ിഴ�ിട പൊടത്ക്  കൃഷി മന്തി പി.പ്രസൊദികനൊപ്ലം ക�ൊയ് ത്ിനിറങ്ിയ മൊതൃഭൂമി സീഡ്  പ്രവർ
ത്�രൊയ സ്ൂൾ വിദ്ൊർഥി�ൾ

മസപ്്റംബർ 19,2021 ജനുവരി 9,2022വിതച്ചതു ട�ായ്ാനും �ുട്ി�ൾക്ു �ൂട്ായി കൃഷിമന്തി

അെിയന്ിര ഇെടപെലുമായി മന്തിമാർ

�ുപ്ി�ളിൽ വർണ്ണ  
ചിത്രങ്ങടളാരുക്ു�യാണ് അനന്യ
നിവേദിത ആർ.എം.  
എച്ച്.സി.സി.ജി. 
യു.പി. സ്കൂൾ,  
ചെറളയം
തൃശ്കൂർ: ഓൺഹെൻ പഠന
തിമറെ ഇടറവളകളിൽ  കകു
പ്ികളിൽ വർണ ചിത്ങ്
മളങാരകുക്കുകയങാണ്  മചറളയം 
എച്ചഞ്.സി.സി.ജി. യകു.പി സ്കൂ
ളിമെ ഏഴങാം ക്ലങാസ് വിദ്ങാർ
ത്ിയകും സീഡ് അംഗവകുെങായ 
അനന്. 

െങാെിന്െങായി വെിമച്ചറിയ
മപ്ട കകുപ്ികൾ പരിസരതകുനി
ന്നഞ് റശഖരിച്ചഞ് കഴകുകി വൃതിയങാ
ക്ി െറനങാൈരെങായ ചിത്ങ്ൾ 
വരച്ചഞ് അവയ്കഞ് വർണപ്കിടഞ് 
നൽകകുകയങാണ് അനന്യകുമട 
വിറനങാദം. റനരറ്ങാക്ിനകുറവ
ണ്ടി മചയ്കു തകുടങ്ിയതങാമണ
കെിെകും കകൂടകുകങാരകുമടയകും വീടകു
കങാരകുമടയകും അധ്ങാപകരകുമട
യകും റപ്രങാത്ങാൈനവകും പിന്കു
ണയകും െഭിച്ചറതങാമട അനന് 

കകുപ്ികളിൽ ചിത്ങ്ൾ വരച്ചകു 
കകൂടകുകയങാണ്. വരച്ച റബങാടിൽ 
ചിത്ങ്ൾക്ഞ് ബന്കുക്ളകും കകൂ
ടകുകങാരകുമെങാമക്യങായി   ആവ
ശ്ക്ങാറരമറയങാണ്. പ്രകൃതി ദൃ
ശ്ങ്ളകും നങാടൻ കങാഴ്ചകളകുെങാ
ണ് അനന്  പകർതകുന്നത്. 
മപൻസിൽ റ്ങായിങ്, വങാൾ 
മപയിൻറിങ്, െ്കൂറൽ മപയിൻ
റിങ് തകുടങ്ിയവയിെകും കഴിവ് 
മതളിയിച്ചിടകുണ്ടഞ് ഈ െിടകുക്ി. 

വീടിനകു പകുറകിമെ ചകുെരി
െകും  കിണറിമറെ െറയിെകുമെ
ലങാം അനന്യകുമട കരവിരകു
ത് കങാണങാം.  അനിയൻ അന
യ്കൃഷ്ണയകും റചച്ചിയകുമട ചിത്
ങ്ൾക്ഞ് വർണം പകരകുന്നകുണ്ടഞ്. 
തൃശ്കൂർ ജിലങാ െങാതൃഭകൂെി സീഡ് 
നടതിയ ചിത്രചനങാ െത്ര
തിൽ ഒന്നങാം സ്ഥങാനം റനടിയി
ടകുണ്ടഞ് അനന്.

 Ũ സ്വന്ലം നിർമിച്ച ഞ്�ൊട്ിൽ ആർട്ുമൊയി അനന്

അഞ്ജനയ്ക്ുണ്് ആറാെു�ൾ

എകരകൂൽ: സ്കൂളിൽനിന്നഞ് 

വീടിമെതിയങാൽ എടങാം

ക്ലങാസകുകങാരി അഞ്ജനയ്കഞ് 

കകൂടങാമയതകും ഒരകുപ്ം 

ആടിൻകകുടികൾ. റെങാ

ക്്ഡൗൺകങാെതഞ് ഓൺ

ഹെൻ പഠനറതങാമടങാ

പ്ം തമന്ന മൃഗപരിപങാെ

നരംഗറതക്ിറങ്ിയ 

അഞ്ജനയകുമട കളിക്കൂടകു

കങാരങാണ് ഈ ആടിൻകകൂ

ടം. ആറകു ആടകുകമളയകും 

റകങാഴികമളയകും തങാറങാവകു

കമളയകും ഈ മകങാച്ചകുെി

ടകുക്ി വീടിൽവളർതകു

ന്നകുണ്ടഞ്. 

പകൂനകൂർ ഗവ. ൈയർ

മസക്ൻ ് റി സ്കൂൾ വി

ദ്ങാർഥിനിയങായ അഞ്ജന 

‘െങാതൃഭകൂെി’ സീഡ് ക്ലബ്ഞ് 

അംഗവകും സ്കൂളിമെ സ്ഡൗ

ടഞ് ഹഗഡ് അംഗവകുെങാണ്. 

പഠനറതങാമടങാപ്ം മൃഗസം

രക്ണതിെകും കൃഷിയി

െകും അതീവതത്പരയങാ

ണ്. മടറസ്ിനകുെകുകളിെകും 

െകു്തകും ചങാക്ിൽ െണഞ് 

തയ്ങാറങാക്ിമവച്ചഞ് പച്ച

ക്റിക്കൃഷിയകും നടതകു

ന്നകുണ്ടഞ്. നൃതം, പ്രസംഗം 

എന്നിവയിെകും കഴിവകുമത

ളിയിച്ചിടകുണ്ടഞ്.

പന്നിറക്ങാടകൂർ റതങാൽ

പ്ങാറയിൽ അനിൽകകുെങാ

റിമറെയകും ബിജിനരങാജി

മറെയകും െകളങാണ്. കകൂ

െിപ്ണിക്ങാരനങായ അച്ഛ

നകും അമ്യകും ഇളയസ

റൈങാദരി അർച്ചനയകും പങാ

ര്ര്കർഷകനങായ അച്ഛ

ച്ഛൻ ഇ ി്ച്ചകൂടിയകും അഞ്ജ

നയ്കഞ് സൈങായെങായകുണ്ടഞ്. 

സ്കൂളിമെ അധ്ങാപകനകും 

സീഡ് ക്ലബ്ഞ് റകങാ-ഓർ്ി

റന്റകുെങായ സിറങാജകുദ്ീൻ 

പന്നിറക്ങാടകൂരകും സീഡ് ക്ല

ബ്ഞ് അംഗങ്ളടക്ം എലങാ 

വിദ്ങാർഥികളകും റപ്രങാത്ങാ

ൈനവകും ശ്രദ്ധയകുെങായി 

ഒപ്െകുള്ളത് വെിയ തകുണ

യങാവകുന്നതങായി അഞ്ജന

യകുമട വീടകുകങാർ പറഞ്കു.

 Ũ വീട്ിൽ വളർത്ുന് ആട്ിൻ�ുട്ി�ളുമൊയി അഞ്ജന

പറവ�ളുടെ �ൂട്ായി ട�ാച്ചുനിഹാൽ

 Ũ നിഹൊൽ പക്ി  നിരീക്ണത്ിനിടയിൽ

സീഡ് റിദ്തോർട്ടർ
പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് ന്വറിട് മാതൃ�

സീ
ഡ് പ്രവർതനങ്മള 
സെകൂൈവകുെങായി കകൂ
ടിയിണക്കുന്ന പ്രധങാ

നകണിയങാണ് സീഡ് റിറപ്ങാർടർ. 
സ് കകൂളിൽ നിന്നകും തിരമഞ്ടകു
ക്മപ്ടകുന്ന  സീഡ് റിറപ്ങാർടർെങാർ
ക്ഞ് െങാതൃഭകൂെി പത്ം, ഓൺഹെൻ 
റപങാർടൽ, ന്കൂസ് ചങാനൽ, എഫ്.
എം ററ ി്റയങാ എന്നിവയിൽ വങാർ
തകളകും െ്കും റിറപ്ങാർടഞ് മചയ്ങാൻ 
പരിശീെനം നൽകകുന്നകു.

പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ൾ െങാത്െല,  
ജനങ്ളകുമട അടിസ്ഥങാന ആവശ്
ങ്ളകുെങായി ബന്മപ്ട അടിയന്ര 
ശ്രദ്ധ ആവശ്െകുള്ള എലങാ കങാര്
ങ്ളകും സീഡ് റിറപ്ങാർടർെങാർക്ഞ്  
അധികങാരികളകുമട ശ്രദ്ധയിൽ മകങാ

ണ്ടകുവരങാനങാകകും. മചറകുപ്രങായതിൽ 
തമന്ന പത്തിൽ എഴകുതങാനകും ചങാ
നെിെടക്ം വങാർതകൾ  അവത
രിപ്ിക്ങാനകും സീഡ് റിറപ്ങാർടർെങാർ
ക്ഞ് അവസരം െഭിക്കുന്നകു. സെകൂൈ
തിൽ ഗകുണപരെങായ  െങാ്ങ്ൾ 
ഉണ്ടങാക്കുകയങാണ് ഇതരം പ്രവർ
തനങ്ൾ മകങാണ്ടഞ് െക്്െങാക്കു
ന്നത്. യകു.പി െകുതൽ ൈയർ മസ
ക്ണ്ടറി തെം വമര പഠിക്കുന്ന കകു
ടികൾക്ഞ് സീഡ്റിറപ്ങാർടറങായി പ്ര
വർതിക്ങാം.

 റകരളതിമെ പതിനങാല് ജില
കളിൽ നിന്നങായി 206 പ്രശ് നങ്ളങാ
ണ് വിദ്ങാർഥികൾ 2021 ൽ  റിറപ്ങാർ
ടഞ് മചയ്ത്. അതിൽ 54 വങാർതക
ളിൽ  അധികങാരികൾ റനരിടഞ് ഇട

മപടഞ് ഉടൻ പരിൈങാരം കങാണ്ടകു. കകു
ടികളകുമട വങാർതകളിൽ ഇടമപ
ടതിൽ ജിലങാ കളക്ർ െകുതൽ െന്തി
െങാർ വമരയകുണ്ടഞ്. റകങാടയമത 
ശങാസ്ത്രി ററങാ്ിമെ െരങ്ൾ െകുറി
ക്കുന്നതിമനതിമര അണിനിരന്ന 
വിദ്ങാർഥികൾ സീ്ിമറെ റനതൃ
ത്വതിൽ നടതിയ സെരം നഗര
തിമറെ വികസനറതങാമടങാപ്ം 
തണെിനകും കരകുതങായി. 20 വർ
ഷങ്ളങായി മപങാളിഞ്കു കിടന്ന െകൂ
ന്നങാർ -വടവട ററങാ ി്മറെ വിഷയ
തിൽ മപങാതകുെരങാെതഞ് െന്തി െകു
ൈമ്ദ് റിയങാസ് സീഡ് റിറപ്ങാർടറകു
മട പരങാതിയിൽ റനരിടഞ് ഇടമപടഞ് 
പരിൈങാരം കങാണകുകയങായിരകുന്നകു.

നങാടിമെ കകുടിമവള്ളം, െങാെി

ന്ം, ററങാ്ിമറെ റശങാചനീയങാവ
സ്ഥ, മതരകുവ്നങായശെ്ം, അനധി
കൃത ഖനനം, തണീർതടങ്ൾ നി
കതൽ, തണൽെരങ്ൾ മവടി
െങാ്ൽ, െങാെിന് പ്രശ് നങ്ൾ തകുട
ങ്ി നിരവധി പ്രശ് നങ്ൾക്ങാണ് 

സീഡ് റിറപ്ങാർടർെങാരകുമട വങാർത
കളിെകൂമട പരിൈങാരെകുണ്ടങായത്.

കകൂടികളകുമട  വങാർതയിെകൂമട 
ഒരകു സങാെകൂൈികവിപതിന് പരി
ൈങാരെങാകകുറ്ങാൾ റിറപ്ങാർടർ
മക്ങാപ്ം കകുടി പ്രതിനിധീകരിക്കു
ന്ന സ് കകൂളകും തങാരപദവിയിറെക്ഞ് 
ഉയരകുന്നകു. സീഡ് റിറപ്ങാർടറങായകു
ള്ള പ്രവർതന പരിചയം െികച്ച 
മപങാതകുജീവിതം എളകുപ്െങാക്കുന്ന
തിനകും  റജങാെിറതടിയകുള്ള അഭിെകു
ഖങ്ളിൽ െികച്ച പ്രകടനതിനകും 
സൈങായകെങാവകുകയകും മചയ്കും. 
സെകൂൈനന്മ കകുടികളിെകൂമട  എന്ന 
ആശയം സീഡ് റിറപ്ങാർടർ എന്ന 
പദ്ധതിയിെകൂമട വളമര ശക്തെങായി 
നടപ്ിെങാക്മപ്ടകുന്നകുണ്ടഞ്.

അവമയ എസ്. സവരങാ എസ്.എൻ.യു.പി.സ്കൂൾ, വപങാത്ിങ്കണ്ം

വങാർതകൾ റകവെം 
വസ്തകുതകൾ െങാത്
െല, അതിനകുെപ്കു

റം വെിയ  ജീവിതങാനകുഭവവകുെങാണ്. 
എന്നങാൽ വങാർതയ്കഞ് പിന്നിൽ പ്ര
വർതിക്കുന്നവരകുമട ത്ങാഗങ്ൾ 
ഒരിടതകും റരഖമപടകുതി കങാണങാ
റില. െകുഴകുവൻ സെയവകും കർെനി
രതരങാകകുന്ന പത്പ്രവർതകർ  
എത്റയങാ ജീവിതങ്ൾക്ഞ് വഴി
കങാടകുന്നകു എന്ന കങാര്ം റദശീയപ
ത്ദിനതിമെകെിെകും ഓർെിറക്
ണ്ടതങാണ്.

ഒരകുവങാർത എങ്മനയങാണ് 
ജീവനകുള്ളതങാകകുന്നമതന്നഞ് ചിന്ി
ച്ചിടകുറണ്ടങാ? വങാർതകളകുമട  പി
ന്നിൽ പ്രവർതിക്കുന്നത് വെിമയങാ
രകു കകൂടങായ്മയങാണ്. നമ്കുമട  ശ്രദ്ധ
യിൽമപ്ടങാത കങാര്ങ്ൾ സെകൂ
ൈതിനകു െകുന്നിമെതിക്കുന്നതി
നകുള്ള നിരന്ര പരിശ്രെെങാണവർ 
നടതകുന്നത്.  സത്ം സത്െങായി 
റരഖമപടകുതിയതിന് നങാട്കടത
മപ്ട സ്വറദശങാഭിെങാനി രങാെകൃഷ്ണപി
ള്ളയകുമട ജീവിതങാനകുഭവങ്ളിൽ 
നിന്നഞ് അധികമെങാന്നകും അകമെയ
ല ഇന്നകും െങാധ്െ പ്രവർതനം. െങാ
ധ്െപ്രവർതനതിമെ അധ്വങാന
തിമറെ കഥകൾ പറഞ്കു തന്നത് 
െങാധ്െ പ്രവർതകൻ കകൂടിയങായ 
എമറെ അച്ഛനങാണ്.

ഓറരങാ ദിവസവകും നടക്കുന്ന സം
ഭവങ്ൾ അപ്റപ്ങാൾതമന്ന െങാധ്
െങ്ളിെകൂമട നമ്ൾക്റിയങാം. ഈ 
വസ്തകുതകൾ റശഖരിക്ങാൻ അപ
കടകരെങായ റെഖെകളിെകൂമടയകും 
സംഘർഷഭരിതെങായ ചകു്കുപങാടി
െകൂമടയകും െങാധ്െ പ്രവർതകർക്ഞ്  
യങാത് മചറയ്ണ്ടി വരകുന്നകു.

പ്രളയ കങാെതകും റകങാവിഡ് കങാ
െതകും വിദ്ങാർത്ികൾ സകുരക്ി

തെങായി വീടിെിരകുന്നറപ്ങാഴകും െങാ
ധ്െ പ്രവർതകർ സങാൈസികെങാ
യി പ്രവർതിക്കുകയങായിരകുന്നകു. 
അവരകുമട ഈ യങാത് വിസ്മയിപ്ി
ക്കുന്നതങാണ്. ഏത് ദകുരന് റെഖെ
കളിെകും എതങാൻ അവമര പ്രങാപ്ത
രങാക്കുന്നത് സത്വകും പത്ധർെവകു
െങാണ്. വങാൈനങ്ൾ റപങാെകും െകു
റന്നങാടകും പിറന്നങാടകും സ്രിക്ങാ
ത അവസ്ഥകളിൽ റപ്ങാെകും അവ 
ഉറപക്ിച്ചഞ് െക്്സ്ഥങാനറതക്ഞ്  
നടന്നകു റപങാകകുന്ന സന്ദർഭങ്ൾ 
അവർക്ഞ് സകുപരിചിതെങാണ്. വർ
ഷങ്ൾക്ഞ് െകുൻപ് ഉരകുൾ മപങാടെകു
ണ്ടങായ ദൃശ്ം പകർതങാൻ റപങായി 
െണിനടിയിൽമപട വിക്ർ റജങാർജ് 
എന്ന റ�ങാറടങാഗ്രങാ�റകുമട വങാർത 
എത് റവദനജനകെങായങാണ് നങാം 
തിരിച്ചറിഞ്ത്.

െത്രങ്ളകുമടയകും ആരവങ്ളകു
മടയകും ആകങാംഷയകുമടയകും വങാർ
തകൾ വിരൽതകു്ിൽ െിന്നിെ
റയകുറ്ങാൾ ഇതിമറെ പിന്നിമെ 
അധ്വങാനതിന് െങാധ്െ പ്രവർത
കർക്ഞ് ഒരകു ബിഗ് സെകൂടഞ്. റജങാെി 
കഴിഞ്കു വരകുന്ന അച്ഛൻ ഞങ്
മള റചർതഞ് പിടിക്കുറ്ങാൾ, ഹൃ
ദയറഭദകെങായ സംഭവങ്ൾക്ഞ് 
അച്ഛൻ സങാക്ിയങായിടകുണ്ടഞ് എന്നഞ് 
െനസിെങാകകുെങായിരകുന്നകു.

പരിസ്ഥിതിക പ്രശ് നങ്ളിെകും 
സങാ്തിക വ്വസങായിക വിഷ
യങ്ളിെകും എന്നകുറവണ്ട സവി
റശഷ ശ്രദ്ധ ആവശ്െങായ എലങാ 
കങാര്ങ്ളിെകും  പഠനങ്ൾ അനി
വങാര്െങാക്കുവങാൻ  സർക്ങാരിമന 
റപ്രരിപ്ിക്കുന്നത് െങാധ്െ പ്രവർ
തകരകുമട കൃത്െങായ ഇടമപടെകു
കളങാണ്. സത്ം െറയിലങാമത ജന
ങ്ളിൽ എതിക്കുവങാനകുള്ള മന
റടങാടതിൽ ജീവൻ നഷ്ടെങായ, െര
ണതകുെ്ം െകുറിറവൽക്മപട െങാധ്െ 
പ്രവർതകമര നിറെിഴികറളങാമട 
സ്മരിക്കുന്നകു.

വാർത്തയുടെ പിനേിടല  
അറിയാത്ത സ്പന്ദനങ്ങൾ
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ബാബുരാജ്. കെ
കണ്ണൂർ: ക�ോവി
ഡിന്റെ ആദ്യ�ോല
ത്ത് വിക�ോദന്െന്ന 
തുടങ്ിയ ചുവർ 
ചിത്രത്ിന് രണ്ു 
വർഷങ്ൾക്ിപ്ു
റം ഏഷ്യ ബുക്ത് 
ഓഫ് ന്റകക്ോർ
ഡ് സ്, ഇന്്യ ബുക്ത് 
ഓഫ് ന്റകക്ോർഡ് 
എന്നിവ �രസ്ഥെോ
ക്ി െുകന്നറു�യോ
ണ് അ�ുറിയ.64 
സ് �്വയർഫീറ്ത് �്യോൻ
വോസിൽ ആണ് റി
ക്ോർഡിന് അർ
ഹെോയ അവസോ
�ന്ത് അത്ോഴം വിസ്മയം തീർത്ത്. 
കഷേത്ര�ല അക്ോദെിയിൽ ചുെർചിത്ര 
പഠ�ം �ടത്ുന്ന അ�ുറിയ ഇകപ്ോൾ 
ന്ചറുതും വലുതുെോയ ഇരുപത്ിയ ഞ്ി
ലധി�ം ചുെർചിത്രങ്ൾ ആണ് ഇതുവ
ന്ര ഈ ചിത്ര�ോരി പൂർത്ിയോക്ിയിട്ു
ള്ളത്. െോടോയി ഗവൺന്െറെത് ഹയർ ന്സ
ക്റെറി സ് �ൂളിൽ ഒരുക്ിയ അ�ുശ്ീയു

ന്ട ചിത്ര പ്രദർശ�ം �ോണോൻ �ിരവധി 
കപരോണ് സ് �ൂളികലക്ത് എത്ിയത്.െി�ച്ച 
കപ്രോത്ോഹ�െോണ് അധ്യോപ�രും രഷേോ
�ർത്ോക്ളും വിദ്യോർഥി�ളും അ�ുറിയ
യ്കത് �ൽ�ിവരുന്നത്.െ്യൂറൽ ന്പയിറെു�
ളുന്ട വലിന്യോരു പ്രദർശ�ം സംഘടിപ്ി
ക്ു� എന്നതോണ് സ് �ൂൾ സീഡ് ക്ലബ്ി
ന്റെ സജീവ അംഗം �ൂടിയോയ അ�ുറി
യയുന്ട അടുത് സ്വപ്ം.

ചുമർ ചിത്രരചനയിൽ മികവ്  
തെളിയിച്് അനുറിയ

 Ũ വലിയ ക്യാൻവയാസിൽ ഡയാവിഞ്ി ചിത്രം 'അവസയാനത്തെ അതെയാഴ
തെി'ന് ചിത് കയാഴ്ച ഒരുക്ിയ മയാടയായി ഗവ ഹയർ ത്സക്ന്ററി സ്കൂളിത്ല 
അനുറിയ

മരങ്ങളിൽ ആണി െറച്് 
പരസ്യബ�ോർഡുകൾ
എസ്.ഹാനിയ 
മംഗലപുരം: ഹഹകക്ോ
ടതി വിധി ലംഘിച്ചത്  െരങ്
ളിൽ ആണി തറച്ചത്  പരസ്യ 
കബോർഡു�ൾ സ്ഥോപി
ക്ുന്നത് വ്യോപ�െോ�ുന്നു. 
സീഡ് പ്രവർത്�ർ �ൽ
�ിയ പരോതിയുന്ട അടി
സ്ഥോ�ത്ിൽ ഹഹകക്ോട
തി ഇത് �ികരോധിച്ചിരുന്നു.

വർഷങ്ൾക്ുകശഷം 
ആണി തറച്ചു പരസ്യം 
പതിക്ുന്നത് �ൂടി. �ട്ി
�ൂടിയ ആണി�ൾ െരങ്
ളിൽ തറയ്കുന്നതിലൂന്ട വൃ
ഷേങ്ൾ ക�ടുവന്നത് �ശി

ക്ുന്നു. െരങ്ളുന്ട സംര
ഷേണം സെൂഹത്ിന്റെ 
�ർത്വ്യെോന്ണന്നു �ണ്ത് 
െരങ്ളിൽ സ്ഥോപിച്ചിട്ു

ള്ള പരസ്യ കബോർഡു�ൾ  
ഇളക്ിെോറ്ോൻ �ർശ�  
�ടപടി സ്വീ�രിക്ണം.

 Ũ മരതെിൽ ആണിയടിച്ച് പരസ്ബ�യാർഡുകൾ 
സ്യാപിച്നിലയിൽ

ടി. സ് നനഹ  കെ എം യു പി സ് െൂൾ,  കെറുപുഴ 
കണ്ണൂർ: ന്�ോകറോണ എന്ന 
െഹോെോരിയുന്ട പിടിയിൽ 
അെർന്നത് െ�ുഷ്യർ �ിസ്സഹോ
യരോയ �ോലത്ിലൂന്ടയോ
ണ് �മ്മൾ �ടന്നു കപോ�ു
ന്നത് . ഒരുപോട് ജീവൻ ന്പോ
ലിഞ്ു. ആകരോഗ്യ പ്രവർ
ത്�ർ ഊണും ഉറക്വും 
ഉകപഷേിച്ചത് െുന്നണികപ്ോരോ
ളി�ൾ ആയി യുദ്ം തുടർ
ന്നു ന്�ോകണ്യിരിക്ുന്നു.

വോക് സിന്റെ വരകവോന്ട 
ന്�ോകറോണയുന്ട �ോഠി�്യം 
�ുറച്ചു �ുറന്ഞ്ങ്ിലും 
ജോഗ്രത ഹ�വിടോൻ ആയി
ട്ില്ല. ഒരുപോട് �ോളു�ൾ
ക്ു കശഷം സ് �ൂൾ തുറന്ന
കപ്ോൾ വലിയ സകന്ോഷെോ
യി. എന്നോൽ ആ സകന്ോ
ഷം ഒരുപോട് �ോലം �ീണ്ു
�ിന്നില്ല. െൂന്നോം തരംഗം 
വീണ്ും പഠ�ം ഓൺ 
ഹലൻ ആക്ി െോറ്ി.

ക�ോവിഡ് �ോരണം 
എല്ലോം അടച്ചിട്കപ്ോൾ 
അച്ഛ�ും അമ്മയും കജോ
ലിക്ു കപോ�ോ�ോവോന്ത 

വീട്ിലോയിരുന്നു. ഒരുപോട് 
അ�ുഭവങ്ൾ സമ്മോ�ിച്ച 
�ോളു�ളോയിരുന്നു അത്. 
കലോക്ത്ഡഡൗൺ �ിയന്ത്രണം 
വന്നകപ്ോൾ അ�്യസംസ്ഥോ
�ത്ു �ിന്നുള്ള ഉള്ള പച്ച
ക്റി വരവ് ലഭ്യത �ുറഞ്
കപ്ോൾ സോധ�ങ്ൾക്ത് തീ 
വിലയോയി . 

ഈ സെയത്ോണ് വീട്ി
ന്ലോരു പച്ചക്റികത്ോട്ം 
എന്നതിൻന്റ പ്രോധോ�്യം 
എല്ലോവരും തിരിച്ചറിഞ്
ത്. വീട്ിൽ തക്ോളി, വഴു
ത�, പച്ചെുളക്, ക�ോവൽ 
തുടങ്ിയവന്യോന്ക് കൃഷി 
ന്ചയ്ത് തുടങ്ി. 

വീട്ു�ോകരോന്ടോപ്ം എല്ലോ
ത്ി�ും ഞോ�ും �ൂടി. വീ
ട്ികലക്ത് ആവശ്യെുള്ളത്ര 
വിളവ് െോത്രെല്ല അതിൻന്റ 
പരിചരണ രീതിയും വള
പ്രകയോഗവും എല്ലോം െ�
സ്സിലോക്ോ�ും  പച്ചക്റി
�ൾ സ്വന്ം കതോട്ത്ിൽ 
�ിന്നും രോവിന്ല പറിന്ച്ചടു
ക്ുക്ോൾ വലിയ സകന്ോ
ഷം കതോന്നി.

സ് �ൂൾ പഠ�ം ഓൺ
ഹലൻ ആയകപ്ോൾ ആദ്യ
ന്െോന്ക് വിരസത ആയി

രുന്നു. പിന്ന്ന അധ്യോപ�ർ 
�ല്ല സകപ്ോർട്ത് തന്നു.

�ഡൗൺസിലിംഗ് ക്ലോസു�
ളും �ര�ഡൗശല വസ്ു �ിർ
മ്മോണ ക്ലോസ്സു�ളും ഒന്ക് 
െോ�സി� പിരിെുറുക്ം 
ഇല്ലോതോക്ോൻസഹോയിച്ചു. 
സ് �ൂൾ തുറന്നകപ്ോൾ ടീച്ചർ 
എല്ലോ ക്ോഫ്റ്ത് വർക്ു�ളും 
സ് �ൂളികലക്ത് ന്�ോണ്ുകപോ
�ോൻ പറഞ്ു. എല്ലോ  �ു
ട്ി�ളുന്ടയും ഇത്രം പ്ര
വർത്�ങ്ൾ ഉൾന്പ്ടു
ത്ി സ് �ൂളിൽ പ്രദർശ�ം 
സംഘടിപ്ിച്ചു.  പഠ�പ്രവർ
ത്�ങ്ൾക്ത് പുറകെ പോ
കഠ്യതര പ്രവർത്�ങ്ളും 
ഓൺഹല�ോയി �ടത്ിയി
രുന്നു. പലതരം �്വിസ് െത്
രങ്ൾ, ചിത്രരച� െത്ര
ങ്ൾ ഇങ്ന്�യുള്ള പരി
പോടി�ളിന്ലോന്ക് പന്ങ്ടു
ക്ോൻ സോധിച്ചു.

എങ്ിലും ക�ോവിഡ് 
എന്ന െഹോെോരി ഒരുപോ
ട് അവസരങ്ൾ �ഷ്ടന്പ്
ടുത്ി. ക�ോവിഡിൽ �ിന്നത് 
െുക്തെോയി പഴയ ആ �ല്ല 
�ോലം തിരിച്ചു വരുന്െന്ന പ്ര
തീഷേ ഹ�വിടോതിരിക്ോം.

ബകോവിഡ് കോലം സമ്ോനിച്െ്

എം. ഹുസ്ന നസ്രീൻ യു.പി.എസ്. പുന്നപ്ര.
അമ്പലപ്ുഴ: �ോടു�ളില്ലോത് ജി
ല്ലന്യന്നു കപരുക�ട് ആലപ്ുഴയി
ന്ല ഹജവഹവവിധ്യ�ലവറയോയ 
വണ്ോ�ം �ോവ് െോലി�്യംതള്ളുന്ന 
ക�ന്ദ്രെോയി. �ൂറ്ോണ്ു�ൾ പഴക്െു
ള്ള �ോവ് അപൂർവയി�ത്ിൽന്പ്ട് 
വൻെരങ്ൾ, �ുറ്ിന്ച്ചടി�ൾ, വള്ളി
ന്ച്ചടി�ൾ, ഔഷധസസ്യങ്ൾ, 
ആൽഗ�ൾ, ഫംഗസു�ൾ, �ുള
ങ്ൾ, 20 തരം പഷേി�ൾ, 15 തരം 
ചിത്രശലഭങ്ൾ, ഏഴുതരം ഉരഗ
ങ്ൾ, െൂന്നുതരം സസ്�ി�ൾ തുട
ങ്ിയവയോൽ സ്ന്നെോണ്. വംശ
�ോശഭീഷണി ക�രിടുന്ന 12 സസ്യയി
�ങ്ളും ന്സപ്റ്ംബർ, ഒക്ോബർ 
െോസങ്ളിൽ വിരുന്ന്നത്ുന്ന കദ
ശോട�പ്ഷേി�ളും െന്റ്ോരു പ്രകത്യ
�തയോണ്.

ജീവജോലങ്ളുന്ട �ില�ിൽപ്ി�ു
തന്ന്ന ഭീഷണിയോ�ുന്ന പ്രവർത്

�ങ്ളോണിവിന്ട �ടക്ുന്നത്. വീ
ടു�ളിന്ലയും കഹോട്ലു�ളിന്ലയും 
അറവുശോല�ളിന്ലയും െോലി�്യങ്
ളോണ് രോത്രി�ോലങ്ളിൽ തള്ളുന്ന
ത്. ദുർഗന്ംെൂലം സെീപന്ത് കറോ
ഡിലൂന്ടയുള്ള യോത്രതന്ന്ന ദുരിത
ത്ിലോണ്. പ�ർച്ചവ്യോധി�ൾ പടർ
ന്നുപിടിക്ുന്നതിന് വഴിന്യോരുക്ി
യിരിക്ു�യോണു െോലി�്യം തള്ളൽ. 
സെൂഹവിരുദ്രുന്ടയും െദ്യപോ�ി�

ളുന്ടയും തോവളെോയും �ോവു 
െോറിയിരിക്ുന്നു. ഓക് സിജൻ പോർ
ലറു�ൾ എന്നുവികശഷിപ്ിക്ുന്ന 
�ോവു�ൾ സംരഷേികക്ണ്ത് ഭൂെി
യിന്ല സന്ുലിതോവസ്ഥ �ില�ിർ
കത്ണ്തിന്റെ�ൂടി ആവശ്യെോണ്. 
�ോവുസംരഷേിക്ോൻ അധികൃതർ 
തയ്ോറോ�ുന്െന്ന പ്രതീഷേയിലോണ് 
പ്രകൃതികനേഹി�ൾ.

മോലിന്യക്കൂമ്ോരമോയി  
വണ്ോനം കോവ്

 Ũ വണ്യാനരം കയാവിത്ല മയാലിന്രം

പി.പി. തരീർത്ഥ എച്ച്.സി.സി.െി. യു.പി. സ്ൂൾ, കെറളയം
തൃശ്ണൂർ: സ്ൂളിൽ കപോ�ോ
�ോവോത്തിന്റെ വിഷെം 
െോറ്ോൻ ചില്ലുജോറു�ളിൽ 
അലങ്ോരെത്്യങ്ന്ള വളർ
ത്ി വ്യത്യസ്യോവു�യോണ് 
ന്ചർലയം എച്ചത്.സി.സി.
ജി.യു.പി. സ്ൂളിന്ല രണ്ോം 
ക്ലോസ് വിദ്യോർത്ിയും സീഡ് 
അംഗവുെോയ ആൻലിൻ 
കജോയ്. അച്ഛ�മ്മെോകരോന്ടോ
പ്ം �ഡൗതു�ത്ി�ുകവണ്ി 
ആരംഭിച്ച അലങ്ോരെത്്യകൃ
ഷി ഇന്നത് വലിയ സിെൻറ് ടോ
ങ്ു�ളികലയ്കത്ക്  വിപുലീ�രിച്ചി
രിക്ുന്നു. �ോഴ്ചയ്കത് െക�ോഹ
രെോയ ഗപ്ി െത്്യങ്ളുന്ട 
വൻകശഖരം തന്ന്ന ആൻ
ലിൻ കജോയ്കത് സ്വന്െോയുണ്ത്. 
ആൽബിക�ോ ഫുൾ ന്റഡ്, 
ന്െക്ോരിഫ് ന്യകല്ലോ എച്ചത്.
ബി. ഡബ്്യൂ, സോന്ോകക്ലോ

സ്, സീകരേ, ഫ്ലവർ കഹോൺക്  
തുടങ്ിയ െറ്ു െത്്യങ്ളു
ന്ട കശഖരവും ആൻലിൻ 
കജോയുന്ട വീട്ിലുണ്ത്. ഫി

ലിപ്ീൻസിൽ �ടന്ന ഗപ്ി 
കവൾഡ് �പ്ിൽ പന്ങ്ടു
ക്ോ�ും ജുവഹ�ൽ എ. 
�ോറ്ഗറിയിൽ ചോ്്യൻഷി
പ്ത് ക�ടോ�ും ഈ െിടുക്ിയ്കത് 
�ഴിഞ്ു. �ൂടോന്ത �ി�ോ

ന്ത് അ�്വോ�ൾച്ചറിന്റെ സോ
ന്നിധ്യത്ിൽ ഇന്്യയിൽ �ട
ത്ിയ ഗപ്ി െത്രത്ിലും 
പന്ങ്ടുത്ു. സമ്മോ�ോർഹ

യോവു�യും ന്ചയ്ു. അല
ങ്ോര െത്്യ കൃഷിക്ത് പുറകെ 
ഉദ്യോ� പരിപോല�ത്ിലും 
അമ്മന്യ്കോപ്ം സജീവെോയു
ണ്ത് ഈ ന്�ോച്ചുെിടുക്ി

 Ũ മയാതൃഭകൂമി സീഡ് 
പുഴ സരംരക്ഷണ ദി
നവുമയായി �ന്ധത്പെട്ച് 
സീഡ് വിദ്യാർത്ികൾ 
തയ്യാറയാക്ിയ പുഴ സരം
രക്ഷണ ഗയാനരം കയാണു
ന്നതിനയായി ക്ു. ആർ 
ബകയാഡ് സ്യാൻ ത്ചയ്ുക

 Ũ മയാതൃഭകൂമി സീഡ് 
ത്വബ്സറ്ച് 
സന്ദർശിക്ുന്നതി
നയായി  ക്ു. ആർ 
ബകയാഡ് സ്യാൻ ത്ച
യ്ുക

 Ũ മയാതൃഭകൂമി സീഡ് 
യു ട്കൂബ ചയാനൽ 
സന്ദർശിക്ുന്നതി
നയായി  ക്ു. ആർ 
ബകയാഡ് സ്യാൻ ത്ച
യ്ുക

ആൻലിൻ, കുഞ്ുമത്്യങ്ങളുതെ 
കകൂട്ുകോരി 

എകരണൂൽ: പൂ�ൂർ ഗവ. ഹയർ ന്സ
ക്ൻഡറി സ്ൂളിന്ല ഒ്തോംതരം വി
ദ്യോർഥി�ി ആയിഷ സിയന്ന വീട്ുവള
പ്ിൽ വിളയിച്ച �രന്�ല്ലത് ന്�ോന്യ്ടു
ത്ു. സോകങ്തി�തയുന്ട �ോലത്ത് 
ഈ ന്�ോച്ചു കൃഷിക്ോരിയുന്ട ഉദ്യ
െം ശ്കദ്യവും വിജയ�രവുെോയ
തിൽ സ്ൂളധികൃതർക്ും സംതൃപ്ി. 
�ഴിഞ്വർഷം സ്ൂളിൽ �ടത്ിയ 
‘െോതൃഭൂെി’ സീഡ് ക്ലബ്ത് പ്രവർത്�
ങ്ളോണ് ആയിഷയ്കത് കൃഷിക്ത് പ്ര
കചോദ�െോയത്. ഇയ്ോട് ന്ചറുവത്ു
�ണ്ിയിൽ �ഡൗഷോദിന്റെയും ജംഷീ
�യുന്ടയും െ�ളോണ് ഈ െിടുക്ി.

അധ്യോപ�രോയ സിറോജുദ്ീൻ 
പന്നികക്ോട്ൂർ, ന്�. അബ്ുൾ ലത്ീ
ഫ് എന്നിവർ ആവശ്യെോയ െോർഗ
�ിർകദശങ്ൾ �ൽ�ി.

കരതനല്് വിളയിച്്  
ഒമ്െോം ക്ോസുകോരി

 Ũ ആയിഷ സിയന്ന തത്ന്റ വീട്ു
വളപെിത്ല കരത്നല്ച് ത്കയാത്തെടുക്ുന്നു

 Ũ വിശിഷ്ട ഹരിത വിദ്യാലയരം രണ്യാരം സ്യാനരം ബനടിയ അഞ്രക്ണ്ി ഹയർ ത്സക്ന്ററി സ്കൂൾ സീഡ് അരംഗങ്ങൾ പുരസ് കയാരങ്ങളുമയായി Ũ മയാതൃഭകൂമി സീഡ് 2020-21 വർഷത്തെ സരംസ്യാനത്തെ മികച് സീഡ് വിദ്യാലയതെിനുള്ള വിശിഷ്ട ഹരിത വിദ്യാലയരം അവയാർഡ് ബനടിയ മങ്കര ത്വസ്റച് യു പി സ്കൂളിന് ത്ക. ശയാന്തകുമയാരി എരം.എൽ. എ പുരസ് കയാരരം ്കമയാറുന്നു

 Ũ മയാതൃഭകൂമി സീഡിത്ന്റ സരംസ്യാനതല മകൂന്നയാരം സ്യാനരം വിശിഷ്ടഹരിതവിദ്യാലയ പു
രസ്യാരരം കയാഞ്ിരപെള്ളി ത്സന്റച് ബമരീസ് എച്ച്.എസ്. പ്രഥമയാധ്യാപിക സിസ്റർ ത്ഡയ്സ് 
മരിയ ത്െഡറൽ �യാങ്കച്(കയാഞ്ിരപെള്ളി) അസിസ്റന്റച് ്വസ് പ്രസിഡന്റച് ബ�യാസ് ഫ്യാൻ
സിസ്, മയാതൃഭകൂമി ബകയാട്യരം യകൂണിറ്ച് മയാബന�ർ ടി.സുബരഷ് എന്നിവരിൽ നിന്നച് ഏറ്ുവയാ
ങ്ങുന്നു

നിനേദിത. കെ െി.എച്ച്.എസ്.എസ്. െുട്ടമത്ച് 
ചെറുവത്ണൂർ: െട്ുപ്ോവ് കൃഷിയിൽ 
െി�ച്ച വിളവ് ന്�ോയ്ു ജി. എച്ചത്  എസ് 
എസ് �ുട്െത്ിന്ല ആറോം ക്ലോസു�ോരി 
ന്�.ചന്ദ�. കലോക് ഡഡൗൺ �ോലത്ത് വി
രസത അ�റ്ോൻ കൃഷിയികലക്ത് �ോന്ല
ടുത്ു വച്ച ചന്ദ�ക്ത് �ൂറുകെ�ി വിളവോ
ണ്. വഴുത�, പച്ചെുളക്,പയർ, ന്വണ് 
ഇവന്യോന്ക് കൃഷി ന്ചയ്ുന്നുണ്ത്. പൂർ
ണെോയും ഹജവ രീതിയിൽ കൃഷിന്ച
യ്ത് വിജയം ന്�ോയ്ിരിക്ു�യോണ് ഇവിട
ന്ത് കൃഷിയിൽ. സ്ഥല പരിെിതി അല
ട്ുന്നതി�ോൽ െട്ത്പ്ോവ് കൃഷി ഭൂെിയോക്ി
യിരിക്ു�യോണ് ചന്ദ�.

സ്ത്�ൂൾ വിട്ു വന്നോൽ  ക�ന്ര പച്ച
ക്റി കതോട്ത്ികലക്ോണ് ചന്ദ�യു
ന്ട യോത്ര. വളന്ര കനേഹകത്ോന്ട 

പരിപോലിക്ുന്നതി�ോലോവോം െുറം 
�ിറന്യ പച്ചക്റിയോണ് ചന്ദ�ക്ത് ലഭി

ക്ുന്നത്. അതിന്ലോരംശം അയൽവോ
സി�ൾക്ും �ൽ�ുന്നു. സ്ത്�ൂളിന്ല 
സീഡ് ക്ലബിൽ എല്ലോ പ്രവർത്�ങ്
ളിലും സജീവെോയ ചന്ദ� ക്ത് െട്ുപ്ോ
വ് കൃഷിക്ത് സഹോയത്ി�ു രഷേിതോ
ക്ളും സകഹോദരിയും �ുന്ടയുണ്ത്. 
സോെൂഹി� പ്രവർത്�ങ്ളും ഇഷ്ടത്ട
ന്പ്ടുന്ന ചന്ദ� ഈയിന്ട  ഹോൻഡ് 
വോഷ് �ിർമ്മിച്ചത്  ന്തോഴിലുറപ്ത് ന്തോ
ഴിലോളി�ൾക്ത് �ല്ി െോതൃ� �ോട്ിയി
രുന്നു. എ�ിക്ും അതിൽ പങ്ോളിയോ
�ോൻ സോധിച്ചിരുന്നു.  എന്നും വ്യത്യസ്
തയുന്ട വഴി കതടുന്ന ചന്ദ� പുതിയ 
പല പരിപോടി�ൾക്ും   തുടക്െിടോൻ 
ആഗ്രഹിക്ുന്നുണ്ത് . പോഴോയ പ്ോസ്റിക്ത് 
കപ��ൾ കശഖരിച്ചും ബസ്സിന്ല ടിക്
റ്ത് കറോളർ ന്െഷീ�ിന്ല ഒഴിഞ് കറോളർ 
കശഖരിച്ചും ശ്കദ്യെോയ പ്രവർത്
�ങ്ൾ �ോഴ്ചന്വച്ചു ന്�ോണ്ിരിക്ു�
യോണ്  ചന്ദ�.

മട്ുപ്ോവ് കൃഷിയിൽമികവ്  
തെളിയിച്് ചന്ദന

 Ũ ചന്ദന മട്ുപെയാവ് കൃഷിബതയാട്തെിൽ നിന്നുരം

കകോട്ടയം: ജില്ലയിൽ ഏറ്വും 
വലിയ ന്�ൽപ്ോടങ്ൾ സ്ഥി
തിന്ചയ്ുന്ന ഇറ്ം പ്രകദശ
ത്ിന്റെ വി�സ�ത്ി�ോവശ്യ
െോയ �ടപടി�ൾ കവഗത്ിലോ
ക്ോൻ തന്നോലോവുന്നത്  ന്ചയ്ു
ന്െന്നത് െന്ത്രി വി.എൻ.വോസവൻ 
പറഞ്ു. െലരിക്ൽ-ഇറ്ം 
കറോഡ് �ിർെിക്ോൻ സർക്ോർ 
�ടപടി സ്വീ�രിക്ണന്െന്നോ
വശ്യന്പ്ട്ത് െോതൃഭൂെി സീഡ് റി
കപ്ോർട്ർ �ിളിരൂർ ഗവ. യു.പി.
സ്ൂൾ ഏഴോംസ്റോൻകഡർഡ് വി
ദ്യോർഥി ആ�ോശ് സുഭോഷ് �ൽ
�ിയ �ികവദ�ത്ിന് െറുപടി 
പറയു�യോയിരുന്നു അകദ്ഹം.

ഇറ്ം പ്രകദശത്ു�ിന്നുള്ള 
�ുട്ി�ൾ സ്ൂളിൽ കപോ�ണന്െ
ങ്ിൽ �ോലു�ികലോെീറ്ർ വള്ള
ത്ിൽ സഞ്രിക്ണം. പോട
കശഖരങ്ളോയ ന്ജ കബ്ോക്ത് 
ഒൻപതി�ോയിരവും തിരുവോയ്ക
രിയും ന്�ൽക്കൃഷിയോൽ സമൃ
ദ്െോണ്. വിളന്വടുപ്ി�ുകശ
ഷം ജൂലോയ് െുതൽ ആ്ൽപ്ൂ
ക്ൾ വിരിയും. കറോഡ് വന്നോൽ 
ഈ �ോടിന്  വി�സ�െുകന്നറ്

െുണ്ോ�ും.
‘ആ്ൽ വസന്ം’ന്�ോണ്ത് 

ജ�ങ്ൾക്ത് വരുെോ�െോർഗ
വുെോ�ും-�ികവദ�ത്ിൽ 
ആ�ോശ് ചൂണ്ിക്ോട്ി.

പ്രശ്നങ്ൾ ക�രിട്ുപഠിക്ോൻ 
സോധിച്ചിട്ുണ്ത്. കബോട്ിൽ 
സഞ്രിച്ചത് �ോര്യങ്ൾ �ൂടുത
ലോയി െ�സ്സിലോക്ോ�ോയി. തി
രുവോർപ്ത് പഞ്ോയത്ിന് സർ

ക്ോരിന്റെ എല്ലോ സഹോയവും 
ഇക്ോര്യത്ിലുണ്ോവുന്െന്നും 
െന്ത്രി പറഞ്ു. ആ�ോശിന്റെ 
അച്ഛൻ  സുഭോഷ് കെോഹൻ, �ോ
ട്ു�ോരോയ ശശിധരൻ പി.എ., 
ന്റജി, ഹവശോഖ് ഇ.എസ്. തു
ടങ്ിയവരും �ികവദ�സംഘ
ത്ിലുണ്ോയിരുന്നു.

ചകോച്ചി: പോഠ്യപദ്തിയിൽ പ്രഥ
െശുശ്ൂഷോ വിഷയങ്ളുന്ട ക്ലോ
സു�ൾ �ൂടി ഉൾന്പ്ടുത്ണന്െ
ന്നത് ആവശ്യന്പ്ട് വിദ്യോർത്ി�ി
ക്ത്, ക്ലോസ് ഹവ�ോന്ത 
ആരംഭിക്ോന്െന്നത് െറു
പടി �ൽ�ി വിദ്യോഭ്യോസ 
െന്ത്രി വി. ശിവൻ�ുട്ി.

െോതൃഭൂെി സീഡ് റി
കപ്ോർട്റോയ ക�ോതെം
ഗലം പിണ്ിെ� ഗവൺ
ന്െൻറ് യു.പി. സ് �ൂളി
ന്ല ഏഴോം ക്ലോസ് വി
ദ്യോർത്ി�ി ഹവഗ 
അ�ീഷോണ് വിദ്യോഭ്യോസ െന്ത്രിക്ത് 
�ന്ത്ഴുതിയത്. സീഡ് റീകപ്ോർട്
റുന്ട �ത്ത് െോതൃഭൂെിയിൽ പ്രസി
ദ്ീ�രിച്ചു. പ�ൽ പല വീടു�ളി
ലും �ുട്ി�ൾ ത�ിച്ചോണ്. ഈ 
സെയത്ത് ഹവദ്യുതോഘോതം, െു
റിവു�ൾ, തീന്പ്ോള്ളൽ തുടങ്ി
യവന്യോന്ക് സംഭവിക്ോൻ സോ
ധ്യതയുന്ണ്ന്നത് ഹവഗ �ത്ിൽ 
ചൂണ്ിക്ോണിച്ചു. വിക്ഴ് സ് ചോ

�ലിലൂന്ട പ്രഥെശുശ്ൂഷോ പോഠ
ങ്ൾ സംകപ്രഷണം ന്ചയ്ോൽ 
പലരുന്ടയും ജീവൻ രഷേിക്ോൻ 
സഹോയ�െോവുന്െന്നും പറഞ്ി

രുന്നു.
െോതൃഭൂെി സീഡ് 

റികപ്ോർട്റോയ ഹവ
ഗയുന് ട  �ു റ ിപ്ത് 
�ണ്ുന്വന്നും �ലോ 
�ോയി� പഠ� ക് ളോ
സു�ളുന്ട ഡിജിറ്ൽ 
സംകപ്രഷണം ഹ�റ്ത് 
- വിക്ഴ്സ് ചോ�
ലിൽ ഹവ�ോന്ത 

ആരംഭിക്ുന്െന്നുെോണ് െന്ത്രി 
ശിവൻ�ുട്ി െറുപടിയിൽ പറ
ഞ്ിട്ുള്ളത്. ഭഷേണം, വ്യോയോ
െം, കയോഗ, ശുചിത്വം, െോ�സി�ോ
കരോഗ്യം തുടങ്ിയവയും വിക്
ഴ്സ് ക്ലോസിൽ ഉൾന്പ്ടുത്ണ
ന്െന്നത് ഹവഗ ആവശ്യന്പ്ട്ിട്ുണ്ത് 
. ഈ �ിർകദശങ്ളും പരിഗണി
ക്ുന്െന്നത് െന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ുണ്ത്.

പ്രഥമശുശ്കൂഷോ ക്ോസ്  
ബവണതമന്് വവഗ;  
വവകോതെ ആരംഭിക്ുതമന്്  
മന്തിയുതെ ഉറപ്്

മലരിക്ൽ-ഇറമ്ം ബറോഡ് നിർമിക്ോൻ  
നെപെിതയെുക്ും - മന്തി വോസവൻ

 Ũ മലരിക്ൽ-ഇറമ്രം ബറയാഡ് നിർമയാണതെിനയാവശ്മയായ 
നടപടികൾ സ്ീകരിക്ണത്മന്നയാവശ്ത്പെട്ച് മയാതൃഭകൂമി സീഡ് 
റിബപെയാർട്ർ ആകയാശ് സുഭയാഷ് മന്തി വി.എൻ.വയാസവന് നി
ബവദനരം നൽകിയബപെയാൾ
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കെ. എഫ്. ഫിധ ഫറൂഖ്   വി.പി.എം.എസ്.എൻ.ഡി.പി. എച്ച്.എസ് എസ് െഴിമ്പം 
തൃശ്ശൂർ:ക�ോവിഡ് മനുഷ്യ
ജീവിതത്ിന്റെ എല്ോ കമ
ഖല�ളിലും വലിയ വ്യതി
ചലനം ഉണ്ോക്ിന്�ോണ്ിരി
ക്ു�യോണ്.അതിൽ വൻ
കതോതിൽ മോറ്ം വന്ന കമഖ
ലയോണ് വിദ്യോഭ്യോസം. സ് �ൂ
ളിൽ ക�ോയി �ളിചും രസി
ചും തല്ു�ൂടിയും �ളിയോ
ക്ിയും �ഴിഞ്ഞ �ോലം... 
ഇന്നന് ഡിജിറ്ൽ രംഗകത്
ക്ന് വഴി മോറി. 

സ്വപ്നത്ിൽക�ോലും ചി

ന്ിക്ോത് നിലയികലയ്കോ
ണ് ഇന്നന്ത് വിദ്യോഭ്യോസ 
സമ്പ്രദോയം എത്ിനിൽ
ക്ുന്നത്. ഏന്തോരോളുന്ട 
ജീവിതത്ിലും ഗൃഹോതുര
മോയ ഓർമ്മ�ൾ നൽ�ിയ 
�ോലഘട്ടമോണ് സ് �ൂൾ 
�ോലഘട്ടം. ജീവിതത്ിൽ 
എന്ന്നന്നും ഓർത്ിരിക്ു
ന്ന �ോലം.

 മോതോ �ിതോ ഗുരു 
ദദവം എന്ന ആദർശമോ
ണ് നോം �ിന്ുടരുന്നത്. മോ
തോ�ിതോക്ൾ �ഴിഞ്ഞോൽ 
ജീവിതത്ിൽ നല് �ോഠ
ങ്ങൾ ��ർന്നു നൽ�ുന്ന
തിൽ അധ്യോ��ർക്ുള്ള 
സ്ോനം ന്ചറുതല്. ജീവി
തത്ിൽ �ല �ോഠങ്ങൾ 

��ർന്നുനൽ�ോൻ വീടി
കനക്ോൾ വിദ്യോലയത്ിന് 
�ഴിയും. വിദ്യോഭ്യോസ �ോ
ലഘട്ടത്ിൽ നമ്മൾ �ൂ
ടുതൽ സമയം ന്ചലവഴി
ക്ുന്നത് വിദ്യോലയത്ിലോ
ണ്. ജീവിതത്ിൽ ഏറ്വും 
മകനോഹരമോയ �ോലഘട്ടം. 
എന്നോൽ ഇന്നന് സ് �ൂൾ 
�ഠനം ഓർമ്മ�ൾ മോത്ര
മോയി. 

ന്�ോകറോണ വന്നകതോ
ന്ട ഇൻറർന്നറ്ിന്റെ കവ
ഗതയും ന്മോദൈൽക�ോ
ണിന്റെ ചോർജും ആയി 
വിദ്യോഭ്യോസത്ിന്റെ അടി
ത്റ. ഇവ രണ്ും ഇന്ല്
ങ്ിൽ �ഠനം മുകന്നോട്ടു ന്�ോ
ണ്ുക�ോവോനോവോത് സ്ി

തിയോയി.വിദ്യോഭ്യോസത്ി
ന്റെ തനതോയ മൂല്യവും 
അടിത്റയുമോണ് ഇതി
ലൂന്ട ഇല്ോതോവു�യോണ്. 
�ുട്ടി�ളുന്ട വിദ്യോഭ്യോസം 
അർത്ഥശൂന്യമോവു�യോണ്. 
അധ്യോ��ർക്ന് ആയോലും 
രക്ിതോക്ൾക്ന് ആയോലും 
ഇന്നന്ത് വിദ്യോഭ്യോസരീതി
�ൾ അവരുന്ട ചിന്�ൾ
ക്ും അപ്ുറമോണ്. 

�ുട്ടി�ളും അധ്യോ��
രും തമ്മിലുള്ള ൈന്ം �ു
റഞ്ഞു വരി�യോണ്. ക്ോസ് 
മുറി�ളിൽ കനരിൽ �ണ്ും 
�ഠിപ്ിചുമുള്ള ൈന്ം 
തന്ന്നയോണ് വിദ്യോഭ്യോസ
ത്ിന്റെ അടിത്റ. അത് 
ഇല്ോതോ�ുക്ോൾ അടി

ത്റ ഇല്ോതോവുന്നു. �ഠി
പ്ിക്ുന്നത് എത്രകത്ോളം 
വിദ്യോർഥി�ൾക്ന് മനസ്ിലോ
വുന്നു എന്നന് അറിയോത്
തിൽ നിസ്ഹോയരോണ്അ
ധ്യോ��ർ.

ഇപ്ോവശ്യന്ത് എസ്.
എസ്.എൽ.സി. �ലം കനോ
ക്ിയോൽ വിദ്യോഭ്യോസ സമ്പ്ര
ദോയത്ിന്ല അധ:�തനം 
വ്യക്തമോണ്. �ുൾ എ പ്ലസ് 
�ിട്ടിയ �ുട്ടികയോടും �ോഠഭോ
ഗം കചോദിചോൽ ദ�മലർ
ത്ുന്ന അവസ്യോണിന്നന്. 
ആന്രയും �ുറ്ം �റഞ്ഞി
ട്ടന് �ോര്യവുമില്. എല്ോവരും 
അവരോൽ �ഴിയുന്നവിധം 
�രിശ്രമിക്ുന്നുണ്ന്. 

അധ്യോ��രുന്ട ഭോഗത്ു

നിന്നോയോലും �ുട്ടി�ളുന്ട 
ഭോഗത്ുനിന്നോയോലും നല് 
സഹ�രണം ഉണ്ന്. �കക് 
അത് എത്രകത്ോളം �ല
വത്ോവുന്നുന്വന്നത് ഒരു 
കചോദ്യചിഹ്നമോണ്. ഡിജി
റ്ൽ �ഠനരീതി വിദ്യോഭ്യോ
സരംഗത്ന് വിപ്ലവ�രമോയ 
�രിവർത്നം ഉണ്ോക്ി
ന്യന്നന് സംശയമില്ോന്ത 
�റയോം. 'നോകടോടുക്ോൾ 
നടുകവ ഓടണം' എന്നോണ
കല്ോ അതുക�ോന്ല നമുക്ും 
ഓടോം... മോറുന്മന്നന് പ്തീ
ക്ിക്ോം.... എത്രയും കവഗം 
നമ്മുന്ട സോധോരണ ജീവിത
ത്ികലയ്കന് തിരിചു ക�ോ�ോ
നോവുന്മന്നന് പ്തീക്ിക്ോം... 
പ്ോർത്ഥിക്ോം.

അനന്യ. പി മാവിലായി യു പി സ്ൂൾ 
കീഴത്ശൂർ :  ക�ോവിഡ് 
സ�ല മനുഷ്യന്രയും പ്
തിസന്ിയിലോക്ിയകപ്ോൾ 
ഏറ്വും വിഷമം കനരിട്ട
ത് ന്തോഴിൽ നഷ്ടന്പ്ട്ടവ
രുന്ട മക്ളോണ്. അറിയ
ന്പ്ടുന്ന നോട� പ്വർത്
�നും ഓകട്ടോ ദരൈവറു
മോയ രോകജഷ് �ീഴത്ൂ
രിന്റെ ജീവിതത്ിലും 
ക�ോവിഡ് ഉണ്ോക്ിയ പ്
തിസന്ിയിൽ തോങ്ങോയത് 
മ�ളോയ നന്മയുന്ട അല
ങ്ോര പ്ോവ് വളർത്ലോയി
രുന്നു. നന്മ ഒരു വികനോദ
ത്ിന് തുടങ്ങിയ അലങ്ോര 
പ്ോവ് വളർത്ൽ ഇന്നന് 

"�ച നഴസറി ഗോർഡനിൽ" 
എത്ി നിൽക്ുന്നു.വിവിധ
യിനം �ചക്റി ദത�ൾ, 

അലങ്ോരന്ചടി�ൾ തുട
ങ്ങിയവ ഈ നഴസറിയിൽ 
ലഭ്യമോണ്.

ഒറ്റവരച്ചിത്രങ്ങളുമായചി  
സീഡ് ഡചിജചിറ്റൽ മാഗസചിൻ
കകൊച്ചി : മോതൃഭൂമി സീഡ് 
പ്സിദ്ീ�രിക്ുന്ന ഡിജി
റ്ൽ മോഗസിൻ ‘ആ�ോശപ്
ച’യുന്ട മൂന്നോം ലക്ം �ു
റത്ിറങ്ങി.

വിദ്യോർഥി�ളുന്ടയും 
അധ്യോ��രുന്ടയും പ്കൃ
തിസൗഹൃദ നില�ോടു�ൾ
ക്ുള്ള ഡിജിറ്ൽ ഇടമോണ് 
ഇത്. ന്ചറിയ രചന�ൾ 
മോത്രമുള്ള മോഗസിനിൽ 
ഈ ലക്ം ഒരു വരയിൽ 
ആശയം വ്യക്തമോക്ുന്ന 
ചിത്രങ്ങളോണ് ഉ�കയോഗി
ചിരിക്ുന്നത്.

ന്മോദൈൽ ക�ോണിലും 
ടോൈിലും ലോപ് കടോപ്ിലും 
സുഗമമോയി വോയിക്ോവു
ന്ന ഡിജിറ്ൽ മോഗസിൻ മോ
തൃഭൂമി സീഡിന്റെ ന്വബ്  
ക�ജിലും ന്�യ് സ്ൈുക്ന് 

ക�ജ ിലു ം  ലഭ ്യമോണ്.
ആ�ോശപ്ചയുന്ട വരും 

ലക്ങ്ങളികലക്ുള്ള രചന
�ൾ akashapacha@mpp.
co.in എന്ന ഇ-ന്മയിൽ 
വിലോസത്ിൽ അയയ്കു�
കയോ, അതത് ജില്യിന്ല 

സീഡ് ക�ോ-ഓർഡികന
റ്ർമോന്ര ഏല്ിക്ു�കയോ 
ന്ചയോം. ഇകതോന്ടോപ്മുള്ള 
�്യു.ആർ. ക�ോഡ് ഉ�കയോ
ഗിചന് ആ�ോശപ്ചയുന്ട 
�ുതിയ ലക്ം വോയിക്ോം എകരശൂൽ: �ൂനൂർ 

ഗവ. ഹയർ ന്സ
ക്ൻഡറി സ്ൂളിന്ല 
ഒ്തോംക്ോസ് വി
ദ്യോർഥി കദവപ്യോഗ്  
വീട്ടുവളപ്ിൽ മത്്യം
വളർത്ൽ ഹരമോ
ക്ിയിരിക്ു�യോ
ണ്. കലോകഡൗൺ 
�ോലത്ന് നികത്യന 
ര ണ്ു മ ണ ി ക്ൂ ർ 
�ണിന്യടുത്ോണ് 
രണ്ുമീറ്ർ ആഴവും 
രണ്രമീറ്ർ വീതം 
നീളവും വീതിയു
മുള്ള �ുളംനിർമി
ചത്. ക�ോളിത്ീൻ 
ഷീറ്ന് ഉ�കയോഗിചന് 
�ുളത്ിൽ ന്വള്ളം 
വറ്ോതിരിക്ോനുള്ള സംവി
ധോനവും ഒരുക്ി. മന്റ്ോരു 
ന്ചറിയ �ുളവും ഇകതോടനു
ൈന്ിചന് തയോറോക്ി.

നട്ടർ, വോള, തിലോപ്ി, 
അനോൈസ് മത്്യക്ുഞ്ഞു
ങ്ങന്ളയോണ് വളർത്ുന്ന
ത്. വോള, അനോൈസ് എന്നി
വന്യ �ിഴകക്ോത്ന് ഗ്ോമപ്
ഞ്ോയത്ന് നൽ�ിയതോണ്. 

ന്ചമ്മീൻ തീറ്യോണ് പ്ധോന
മോയി ന്�ോടുക്ുന്നത്.

സ്ൂളിന്ല ‘മോതൃഭൂമി’ 
സീഡ് �രിസ്ിതി ക്ബ്ന് 
അംഗവും സ്ൗട്ടന് അംഗവു
മോണ് കദവപ്യോഗ്. �ൂനൂർ 
കചോയിമഠത്ിൽ ന്വള്ളി
ലോട്ടുന്�ോയിൽ ജയപ്�ോ
ശിന്റെയും അജിനിയുന്ട
യും മ�നോണ്. ക�ോഴി, �ശു 
വളർത്ലും �ചക്റിക്കൃ

ഷിയും കദവപ്യോഗ് ന്ചയു
ന്നുണ്ന്. സ്ൂളിന്ല സീഡ്  ക്
ബ്ന് ക�ോ-ഓർഡികനറ്റോയ 
�ി.ടി. സിറോജുദ്ീൻ, അധ്യോ
��രോയ ന്�. സോദിഖ്, ന്�. 
അബ്ുൾ ലത്ീഫ്, എ.�ി. 
ജോ�ർ സോദിഖ് എന്നിവർ 
വീട്ടിന്ലത്ി കവണ് മോർഗ
നിർകദശങ്ങൾ നൽ�ി.

ദേവപ്രയാഗചിന് കൂട്ായുണ്് 
മീനുകൾ

 Ũ ദേവപ്രയാഗ് മത്സ്യകുഞ്ുങ്ങളുമായി

 ദകാവചിഡ് കാലത്തെ പഠനം

ഇ.എസ്. ആദി ലക്ഷി 
തൃശ്ശൂർ: ക�ോവിഡ് �ോല വിര
സതന്യ �ല ന്�ോണ്ന് കതോൽ
പ്ിക്ു�യോണ് ഭിന്നകശഷിയു
ള്ള �ോത്ിമ. �ഴിമ്പ്രം വി.�ി.
എം. എസ്.എൻ.ഡി.�ി. എചന്.
എസ്.എസിന്ല �ത്ോം ക്ോസു
�ോരിയോയ �ലോ�ോരി  ഉ�കയോ
ഗശൂന്യമോയ തുണിത്രങ്ങൾ 
ന്�ോണ്ന് വർണ്ണചവിട്ടി�ൾ നിർ
മിചും വർണ്ണനൂലു�ൾന്�ോണ്ന്  
ചിത്രങ്ങൾ തുന്നിയും വിരസത 
അ�റ്ു�യോണ്. �ോത്ിമ തു
ന്നുന്ന തലയണ �വറു�ളും 
ടവ്വലു�ളും ചവിട്ടി�ളും ഇന്നന് 
ഈ  വീടിന്റെ അലങ്ോരമോണ്.

കലോക്ന്ഡൗൺ �ോലത്ന് വി
ദ്യോലയത്ിൽ എത്ോൻ �ഴി
യോത്തിന്റെ വിഷമം ഇല്ോ
തോക്ോനോണ് �ോത്ിമ  ചിത്ര

തുന്നലികലയ്കും ചവിട്ടി നിർമോ
ണത്ികലയ്കും ശ്രദ് ക�ന്ദീ�
രിചത്. നിമിഷകനരംന്�ോണ്ന് 
അതിശയങ്ങളോണ് �ോത്ിമ

യുന്ട �രവിരുതിൽ വിരിയു
ന്നത്. �ോഴോയി ക�ോ�ുമോയിരു
ന്ന വസ്ത്രങ്ങന്ള  �ുനരു�കയോ
ഗത്ിന് �ര്യോപ്തമോക്ു�യോണ് 

ഈ �ലോ�ോരി.
�യ്പമംഗലം ചളിങ്ങോട് �റ

പ്ംവീട്ടിൽ ഹിലർ മുഹമ്മദി
ന്റെയും സുഹറയുന്ടയും മ�
ളോയ �ോത്ിമ �ഴിമ്പ്രം വിദ്യോ
ലയത്ിന്ല സീഡ് �ുടുംൈോം
ഗമോണ്. തന്റെ ആറോമന്ത് 
വയസ്ിൽ �ിതോവ് അ��ട
ത്ിൽ മരിചകതോന്ട ജീവിത
മോർഗ്ം കതടി ഉമ്മയ്കന് ക�ോയ്
ത്ൂരിൽ വീട്ടുകജോലിയ്കന് ക�ോ
ക�ണ്ി വന്നു. പ്ോയമുള്ള  വലി
യുമ്മ ഐഷോൈിയുന്ട സംര
ക്ണത്ിലോണ് �ോത്ിമ �ഴി
യുന്നത്. സ്ൂൾ സ്ോർട്ടന് ക�ോൺ 
ദലബ്രറിയിൽ നിന്നും ലഭിച 
സ്ോർട്ടന്ക�ോണിൽ സീഡ് ക്ബ്ന് 
നൽ�ുന്ന പ്വർത്നങ്ങളിൽ 
�ന്ങ്ടുക്ുന്നു. 

ചിത്രങ്ങൾ ഗ്ൂപ്ു�ളിലും 
സ്ൂൾ ഗ്ൂപ്ു�ളിലും �ങ്ു

ന്വചന്ചു മറ്ു വിദ്യോർത്ഥി�ൾ
ക്ന് പ്കചോദനം ആവു�യോ
ണ് ക�ോവിഡ് �ോലത്ന് ഈ 
�ത്ോം ക്ോസു�ോരി. �ോത്ി
മയുന്ട ക്ോസ് അധ്യോ�ി�യും 
സീഡ് ക്ബ്ന് ക�ോ-ഓർഡികന
റ്റുമോയ സിന്ു ടീചർ ആണ് 
�ോത്ിമയുന്ട �രവിരുത് 
ക്ബ് അംഗങ്ങൾക്ും സ്ൂളി
ലും �രിചയന്പ്ടുത്ിയത്. 
അങ്ങന്ന �ോത്ിമന്യ മുഖ്യ
ധോരയികലയ്കന് ദ��ിടിചു നട
ത്ിയത്. 

ആന്രയും മോറ്ി നിർത്രു
ന്തന്നും നമ്മളിൽ ഒരോളോയി 
�ൂന്ട കചർത്ന് നിർകത്ണ്
വരും മോതൃ�യോക�ണ്വരുമോ
ന്ണന്നന്  �ഴിമ്പ്രം വിദ്യോലയവും 
സീഡ് ക്ബ്ംഗങ്ങളും �ോത്ി
മന്യ കചർത്ു�ിടിചുന്�ോണ്ന് 
ഓർമിപ്ിക്ുന്നു.

പരചിമചിതചികളചില്ാതെ കലാദലാകതെ് ഫാതെചിമ

പച്യചിലൂത്െ ജീവചിതം  
പച് പചിെചിക്ാൻ....

 Ũ ഫാത്ിമ ചവിട്ി നിർമ്ാണത്ിനിടയിൽ

 Ũ രാദേഷ് കീഴത്തൂർ പച്ച നഴ്സറി ഗാർഡനിൽ

 Ũ ദ�ാക ഭക്സ്യേിനദത്ാടനുബന്ിച്ചച് മാതൃഭതൂമി ്സീഡ് ്സംഘടിപ്ി
ച്ച ഓൺല�ൻ പാചകമത്രത്ിൽ യു.പി. വിഭാഗം ഒനാം സ്ാനം 
ദനടിയ േിൽഷ പി.എസ്. (ഐ.ഇ.എസ്. പബ്ിക് സ് കതൂൾ, ചിറ്ി�പ്ി
ള്ി, തൃശ്തൂർ)

 Ũ ദ�ാക ഭക്സ്യേിനദത്ാടനുബന്ിച്ചച് മാതൃഭതൂമി ്സീഡ് ്സംഘടിപ്ി
ച്ച ഓൺല�ൻ പാചകമത്രത്ിൽ യു.പി. വിഭാഗം രണാം സ്ാനം 
ദനടിയ പവിത്ര എസ്. നാഥ് (േി.എച്ചച്.എസ്. മണ്ണദചേരി, ആ�പ്ുഴ)

 Ũ ദ�ാക ഭക്സ്യേിനദത്ാടനുബന്ിച്ചച് മാതൃഭതൂമി ്സീഡ് ്സംഘടിപ്ി
ച്ച ഓൺല�ൻ പാചകമത്രത്ിൽ യു.പി. വിഭാഗം മതൂനാംസ്ാ
നം ദനടിയ ഫാത്ിമ ഹെന (ഇസ് �ാെിയ പബ്ിക് സ് കതൂൾ, ദകാട്
ക്കൽ, മ�പ്ുറം)

 Ũ ദ�ാക ഭക്സ്യേിനദത്ാടനുബന്ിച്ചച് മാതൃഭതൂമി ്സീഡ് ്സംഘടിപ്ിച്ച 
ഓൺല�ൻ പാചകമത്രത്ിൽ ലെസ് കതൂൾ/െയർ ഹ്സക്കൻഡറി 
വിഭാഗം ഒനാംസ്ാനം ദനടിയ ബി. അഭിദഷക് (േി.എച്ചച്.എസ്.എസ്. 
കുണംകുഴി, കാ്സർദകാട്)

 Ũ ദ�ാക ഭക്സ്യേിനദത്ാടനുബന്ിച്ചച് മാതൃഭതൂമി ്സീഡ് ്സംഘടിപ്ിച്ച 
ഓൺല�ൻ പാചകമത്രത്ിൽ ലെസ് കതൂൾ/െയർ ഹ്സക്കൻഡ
റി വിഭാഗം മതൂനാംസ്ാനം ദനടിയ എൻ.ആർ. േെനാര (നാഷണൽ 
െയർ ഹ്സക്കൻഡറി സ്തൂൾ വദട്ാളി, ദകാഴിദക്കാട്)

 Ũ ദ�ാക ഭക്സ്യേിനദത്ാടനുബന്ിച്ചച് മാതൃഭതൂമി ്സീഡ് ്സംഘടിപ്ിച്ച 
ഓൺല�ൻ പാചകമത്രത്ിൽ ലെസ് കതൂൾ/െയർ ഹ്സക്കൻഡ
റി വിഭാഗം രണാം സ്ാനം ദനടിയ ഇ.എസ്. ആേി�ക്ഷി (വി.പി.എം.
എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ചച്.എസ്. സ് കതൂൾ, കഴിമ്പം, തൃശ്തൂർ)

 Ũ പുതു നാമ്ുകൾ.....പുതിയ പ്രതീക്കൾ

ദഫാദട്ാ: പി.എ.അതുൽ കൃഷ്ണ (േവെർ 
നദവാേയ വിേസ്യാ�യം, മായനതൂർ, തൃശ്തൂർ) Ũ ്സതൂരസ്യകിരീടം താഴും മുൻപ്



20222022
ജനുവരി 29 ജനുവരി 29 
ശനിയാഴ്ചശനിയാഴ്ചസീഡ്

ദേശീയ പത്രേിനദ്തോട് അനുബന്ിച്് മതോതൃഭൂമി സീഡ് തയ്തോറതോക്ിയ പ്രദതയേക സപ്ിമമന്്

മാതൃഭൂമി
'ആർബറേറ്റം'
എറണാകുളം ജില്ാ 

ഭ ര ണ കൂ ട ത് ി
ന്റെയും മാതൃ

ഭൂമിയുന്ടയും പങ്ാളിത്
തത്ാന്ടയുള്ള ഒരു സവി
തേഷ പദ്ധതിയാണിത്. ഈ 
മാതൃക തതാട്ടത്ിൽ  അപൂർ
വവും, വംേനാേഭീഷണി 
തനരിടുന്നതുമായ സസ്യജാല
ങ്ങളുന്ട സംരക്ഷണം  അതി
ന്റെ ആറാംവർഷത്ിലാണ്. 
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ു 
മുമ്പ് മഴവിൽ റതറ്ാററെപ് 
എന്ന്നാരു ഭക്ഷണോലയാ
ണിവിന്ട ഉണ്ായിരുന്നത്. 
നദിയുന്ട ഒഴുക്ിതലക്ും കു
ളിരിതലക്ും പച്ചപ്ിതലക്ും 
കടന്നു കയറി, ജനങ്ങളുന്ട  

മൗലികാവകാേന്ത്  തടസ
ന്പ്ടുത്ി നിന്ന റതറ്ാററെപ്, 

നിയമന്ത് ന്വല്ുവിളിച്ചപ് നില
ന്കാണ് ഈ ന്കട്ടിടം  ന്പാളി
ച്ചു  കളയാൻ ബഹുമാനന്പ്ട്ട 
സുപീംതകാടതി ഉത്രവായി.   
ആ  ഉത്രവ് ജില്ാഭരണകൂടം 
ഒട്ടും വവകാന്ത തന്ന്ന നട
പ്ാക്ി. പിന്നീട്  ഈ  പതദേം  
സാമൂഹികവിരുദ്ധർ താവളമാ
ക്ാൻ തുടങ്ങി. 

ോന്ിയുന്ടയും  സംസ് കാ
രത്ിന്റെയും, കളിന്താട്ടി
ലാതകണ് നദീതീരം നാേത്ി
തലക്പ് നീങ്ങുന്നത് കണ്പ് 'മാ
തൃഭൂമി' ഇടന്പടുകയും  ജി
ല്ാഭരണകൂടന്ത് സമീപി
ക്ുകയും ന്െയ്ു. അങ്ങന്ന 
നദീതീരം  സംരക്ഷിക്ാനു
ള്ള അനുമതി ലഭിക്ുകയും  

'ആർബതററ്ം' എന്ന ഉദ്യാ
നം ഇവിന്ട നാമ്ിടുകയും  

ന്െയ്ു.  ഈ മാതൃക തതാ
ട്ടത്ിൽ  സാധാരണവും, 
അപൂർവവും, വംേനാേഭീ
ഷണി തനരിടുന്നതുമായ കാ
യ്കൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, വിഷവാത
കം വലിന്ച്ചടുക്ുന്ന ആകർ
ഷകമായ സസ്യങ്ങൾ അപൂർ
വയിനം മരങ്ങളും ന്െടികളും 
തുടങ്ങിയവ  ഇവിന്ട  സംര
ക്ഷിക്ുന്നു.

2015 ജൂൺ 4-ന് തകരള 
വഹതക്ാടതി ജഡ്ി തതാ
ട്ടത്ിൽ ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ 
ആർബതററ്ം' പദ്ധതി ന്പാതു
ജനങ്ങൾക്ായി തുറന്നപ് ന്കാ
ടുത്ു. പരിസ്ിതി സംരക്ഷ
ണത്ിൽ ന്പാതു-സ്വകാര്യ 
പങ്ാളിത്തത്ാന്ട ഇത്ര
ന്മാരു പദ്ധതി ആദ്യമാണ്.  

മാതൃഭൂമി ആർബതററ്ത്ി
തനാട്  തെർന്നുള്ള 'ബാത്ി

ങ് ഘട്ടപ്' ന്െഡറൽ ബാങ്ി
ന്റെ സഹകരണതത്ാന്ട  
നവീകരിച്ചപ് നക്ഷത്രവനം, രാ
േിവനം, നവഗ്രഹ വനം, താ
മരക്ുളം, വള്ളിക്ുടിൽ തുട
ങ്ങിയവ സ്ാപിച്ചു.

രണതോാംഘട്ട്ിൽ 

55 ന്സറെിൽ 240 െലവർ
ഗവതകളാണ് നട്ടത്. സബക
ളക്ടർ സുഹാസ് ഉദഘാടനം 
നിർവഹിച്ചു. അപൂർവമായ 
വൃക്ഷങ്ങളും ഔഷധന്ച്ചടി
കളും തഴച്ചുവളർന്നു.അങ്ങ
ന്ന പച്ചപ്ിന്റെ പുതിന്യാരു 
പരിസ്ിതി സംസ് കാരം  ന്പ
രിയാറിന്റെ തീരത്പ്  ഉദയം 
ന്കാണ്ു. പൂമ്ാറ്കളും പക്ഷി
കളും പറന്ന്നത്ി. നദീതീ
രത്പ് പകൃതിയുന്ട സൗമ്യ 
സംഗീതം മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങി 
തകന്ദ്രമന്തിമാർ, യു. എൻ  പ
തിനിധികൾ,സാംസ് കാരിക 
രംഗന്ത് പമുഖർ   തുടങ്ങി 
നിരവധി തപർ ആർബതററ്ം 
സന്ദർേിച്ചു. 

ഹരിതാഭയാർന്ന ഈ  ഉദ്യ

മന്ത് എല്ാവരും അഭിനന്ദി
ച്ചു.ഒപ്ം കുട്ടികളിൽ പരിസ്ി
തി സംരക്ഷണത്ിന്റെ മഹ
ത്ായ സതന്ദേം പകർന്നു 
നല്ാനും  ആർബതററ്ംത്ിനു 
കഴിഞ്ു. അങ്ങന്ന തകരള
ത്ിന്  മുഴുവൻ  മാതൃകയായ 
ഉദ്യാനമായി ഇവിടം മാറി .

2017ൽ വിതനാദസഞ്ാര 
രംഗന്ത് മികച്ച ഇന്ന്നാതവറ്ീ
വ് തപാജ ക്ടിനുള്ള പുരസ് ക്ാ
രം   സംസ്ാന സർക്ാരിൽ 
നിന്നപ് ലഭിച്ചു. തകരളത്ിന് മാ
തൃകയായ ഉദ്യാനമായിരുന്നു 
ആർബതററ്ം.

പ്രളയദശഷാം
2018 ആഗറ്പ് 15ന്ല പള

യം ആർബതററ്ന്ത്യും പി
ഴുന്തറിഞ്ു. കരകവിഞ് 
ന്പരിയാർ ഇതിനുള്ളിലൂന്ട 
േക്ിയായി  ഒഴുകി. ആഗറ്പ് 
21 വന്ര ഇവിടംപൂർണമായും
ന്വള്ളത്ിൽ മുങ്ങിക്ിടന്നു. 
ന്വള്ളന്പ്ാക്ത്ിൽ വിലപിടി
ച്ച  555 സസ്യങ്ങൾ നഷ്ടമായി. 

െട്ടിയിൽ വളർന്ന 280ഔഷ
ധന്ച്ചടികളും നേിച്ചു. രണ്ു 
ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സസ്യ
ങ്ങൾ നേിച്ചത്. ആദ്യഘട്ട
ത്ിൽ 140 എണ്ം. രണ്ാംഘട്ട
ത്ിൽ 135എണ്ം. അറുപതതാ
ളം വളളിന്ച്ചടികൾ ന്കാണ്പ് 
നിർമിച്ച വള്ളിക്ുടിലും നാമാ

വതേഷമായി. 

നവീകരണാം ഇത് വമര
ന്സപ്റ്ംബറിൽ തന്ന്ന 

നേിച്ചുതപായ  ന്െടികൾ 
വീണ്ും നട്ടുപിടിപ്ിച്ചു തുട
ങ്ങി. പളയത്ിന് മുമ്പ് ഉണ്ാ
യിരുന്ന അത്രയും ന്െടികൾ 
തന്ന്ന വീണ്ും നട്ടുവളർത്ാ

നാണ് ശ്രമം.  അതിർത്ി തവ
ലികളും പുനർനിർമിച്ചുകഴി
ഞ്ു . നഷ്ടമായന്തല്ാം മുമ്
തത്ക്ാൾ ഭംഗിയായി , ഊർ
ജസ്വലതതയാന്ട നമുക്പ് തിരി
ച്ചു പിടിക്ാം. പകൃതിന്യ മു
റിന്പ്ടുത്ാന്ത പകൃതി തയാ
ന്ടാപ്ം നിന്നപ് നമുക്പ്  അതി
ജീവിക്ാം.

2015

1500-ലധികം ഇനം സസ്യങ്ങൾ ആർബറേറ്റത്ിൽ 

സംരക്ിച്ചു പ്രദർശിപ്ിച്ിരിക്ചുന്ചു. 

 Ũ മാതൃഭൂമി ആർബറേറ്റം 2018 ലെ പ്രളയ സമയത്ത്

2021

 Ũ ആർബറേറ്റം സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ത് വിശ്രമിക്ാനായി  
ഒരകുക്ിയ സ്ഥെറം

ഭൂമിയിന്ല ഏറ്വും 
വജവസമ്ന്നമായ 
ആവാസവ്യവസ്ക

ളിൽ പധാനന്പ്ട്ടവയാണ് 
കണ്ൽക്ാടുകൾ. പുഴയും 
കടലും തെരുന്നയിടങ്ങളി
ന്ല ഉപ്ു കലർന്ന ന്വള്ള
ത്ിൽ വളരുന്ന കണ്ൽ ന്െ
ടികൾ കടലാക്രമണങ്ങന്ള
യും മന്ണ്ാലിപ്ിന്നയും തട
യുന്നു. സുനാമിന്യ തനരി
ടാനും കണ്ൽ മരങ്ങൾ പാ
പ്തരാണ് . ഉഷ്ണതമഖലാ കാടു
കൾ ആഗിരണം ന്െയ്ുന്ന 
കാർബണിന്നക്ാൾ അമ്
തിരട്ടി കാർബൺ വലിന്ച്ചടു
ക്ാനുള്ള കഴിവ് കണ്ൽക്ാ
ടുകൾക്ുണ്പ്.

പന്ക്ഷ ഇവ വലിയതതാ

തിൽ നാേന്ത് തനരിടുക
യാണ് .ജലാേ യങ്ങൾ നിക
ത്ന്പടുകയും കണ്ൽ കാ

ടുകൾ നേിപ്ിക്ന്പടുകയും 
ന്െയ്ുതമ്ാൾ നാന്ള നമ്ുന്ട 
തലമുറയ്കപ് കണ്ൽ കാണാനും, 

പഠിക്ാനും തവണ്ി മാ
തൃഭൂമി   ഒതന്നകാൽ 
ഏക്ർ കണ്ൽക്ാ
ട്  വാങ്ങി സംരക്ഷി
ക്ുന്നുണ്പ് . ന്െറുകു
ന്നപ് ന്വൽതെർ ഹയർ 
ന്സക്റെറി സ് കൂൾ 
സീഡംഗങ്ങൾ സംര
ക്ഷിച്ചുതപാന്നിരുന്ന 
കണ്ൽ കാടുകൾ 
നേിപ്ിക്ന്പ്ട്ടതപ്ാ
ളാണ് മാതൃഭൂമി ഈ 
ഉദ്യമത്ിന് പങ്ുതെർ
ന്നത് . വരും കാലങ്ങ
ളിൽ മികച്ച കണ്ൽ 
പഠന തകന്ദ്രമാക്ി മാ

റ്ാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാതൃഭൂമി 
സീഡ് നടത്ി വരുന്നു.

• CSR TIMES AWARD  2021 – വിേയേതോഭയേതോസ വിഭതോഗ്ിൽ (മവള്ി)

• ഏറ്റവുാം ഉ്രവതോേി്മുള് CSR എക്സികയേയൂട്ടീവ് ദനതോളജ് 
ലൈൻസ് അവതോർഡ്

• കുട്ടികളിൽ കതോർഷിക സമ്പ്രേതോയാം ജനകീയമതോക്ിയതിന് ദകരള  
കൃഷി വകുപ്ിമന് പ്രദതയേക അവതോർഡ് സീഡിന് ൈഭിച്ു.

• CSR TIMES AWARD  2020-ഗ്ീൻ & എൻവദയതോൺമമന്്  
മ്റെവതോർഡ്ഷിപ്് (മവള്ി)

• IAA ദകതോർപ്ദററ്റ് ദസതോഷയേൽ ക്ൂദസഡർ അവതോർഡ് 2019 - 
ദഗതോൾഡ് അവതോർഡ്.

• രതോജീവ് ഗതോന്ി ജന്മ സപ്തതി പുരസ്കതോരാം 2019

• ദകതോർപ്ദററ്റ് ദസതോഷയേൽ ക്ൂദസഡർ ഓഫ് േ ഇയർ - IAA യുമട 
ദഗതോൾഡ് അവതോർഡ് 2017

• നതോഷണൽ ഇൻ്റെിറ്റയേയൂട്ട് ഓഫ് ദപഴ്സണൽ മതോദനജ്മമന്ിമന്  
(NIPM, Kerala) 2019, 2016 മൈ മികച് ദകതോർപ്ദററ്റ് സിറ്റിസൺ 
അവതോർഡ്

• WAN-IFRA - ‘Free the Tree  കതോമപെയ്നിന്’ 2014 മൈ YOUNG 
READER PRIZE 

• ദകതോർപ്ദററ്റ് ദസതോഷയേൽ ക്ൂദസഡർ ഓഫ് േ ഇയർ -IAA യുമട 
ദഗതോൾഡ് അവതോർഡ് 2014

• IAA ഒൈിവ് ക്രൗൺ അവതോർഡുകൾ 2013

• സിൽവർ അവതോർഡ് വിഭതോഗാം: 'ദഡതോകയേുമമന്റി & ദഷതോർട്ട് ഫിൈിാം'.

• IAA ഒൈിവ് ക്രൗൺ അവതോർഡുകൾ 2012

• പ്രദതയേക ഗ്ീൻ ഇനിദഷയേറ്റീവ് അവതോർഡ്

• ഇവന്്സ് വിഭതോഗ്ിൽ ദഗതോൾഡ് അവതോർഡ്

• ഗ്ീൻ ബ്തോൻഡ് ഓഫ് േി ഇയർ വിഭതോഗ്ിൽ രജത പുരസ്കതോരാം.

• WAN- IFRA YOUNG READER PRIZE 2011- പ്രദതയേക ജൂറി അവതോർഡ്.

• 2010-മൈ അഫതോക്സ് മവങ്കൈ പുരസ്കതോരാം.

• ദകരള വനാംവകുപ്് ഏർമപ്ടു്ിയ വനമിത്ര പുരസ്കതോരാം.

• പ്രമുഖ അധയേതോപകനുാം കർഷകനുമതോയ എൻ.പി.ഉണ്ിപ്ിള്യുമട 
ദപരിൽ ഫരൗദണഷൻ ഏർമപ്ടു്ിയ പരിസ്ിതി അവതോർഡ്.

മാതൃഭൂമിയുടെ  കണ്ടൽക്ാെ്

 Ũ മാതൃഭൂമിയകുലെ കണ്ടൽക്ാട് ഉദ്ാെനറവളയിൽ മാതൃ
ഭൂമി മകുൻ എറം. ഡി. എറം. പി വീറരന്ദ്രകകുമാർ "കണ്ടൽ കാ
ക്ാൻ കകുട്ി കൂട്റം" റൊറ�ാ പ്രകാശനറം ലെയ്കുന്നകു.

 Ũ കണ്ടൽക്ാെിലറെ പ്രറവശനകവാെത്ിൽ സ്ഥാപിച്ച റബാർഡ്

 Ũ കണ്ടൽക്ാട് ഒരകു ആകാശദൃശ്റം

ഞങ്ങളുടെ മാർഗദർശിക്് 
പ്രണാമറം

പ്ാഫ. എസ്.സീതാരാമൻ

കാല ാ വ സ് 
മാറ്ത്ിന
നുസര ിച്ചു 

മരങ്ങളിലുണ്ാ
കുന്ന മാറ്ങ്ങന്ള
ക്ുറിച്ചപ് പഠനം 
നടത്ുന്ന സിറ്ി
സൺ സയൻസ് 
ന്പാജക്ടപ് ആണ് 
സീസൺ വാച്ചപ്. 
സീഡിൽ രജിറ്ർ ന്െയ്ു 
പവർത്ിക്ുന്ന എല്ാ സ്ൂ
ളുകൾക്ും സീസൺ വാച്ചപ് 
പദ്ധതി യുന്ട ഭാഗമാകാം.
നാഷണൽ ന്സറെർ തൊർ 

ബതയാതളാജിക്ൽ സയൻ
സസ് തദേീയതലത്ിൽ നട
പ്ിലാക്ുന്ന ഈ പദ്ധതി

യിൽ ഏറ്
വും കൂടു
തൽ വി
വരങ്ങൾ 
അപ് തലാ
ഡ് ന്െയ്ു
ന്നത് തകര

ളത്ിൽ നിന്നാണ് .. അതിനു
ള്ള കാരണം തകരളത്ിന്ല 
സീഡ് പവർത്കർ ഈ പദ്ധ
തിയിൽ പന്ങ്ടുക്ുന്നു എന്നു
ള്ളതാണ്.

അെുത്തേിഞ്ു  
മരങ്ങടള പഠിക്ാൻ  
മാതൃഭൂമി സീഡ്  
സീസൺ വാച്്  

സീഡിന് ലഭിച് അവാർഡുകളുറം  
അറംഗീകാരങ്ങളുറം

 Ũ മാതൃഭൂമി സീഡകുറം  മങ്ാട്ത് പകുരകുറ�ാത്മൻ ഫൗറണ്ട�നകുറം റെർന്നത് സറം്െിപ്ിച്ച സീഡ് 
ഓൺലെൻ ക്ിസ് മത്സരത്ിൽ  ഒന്നാറം സ്ഥാനറം റനെിയ തൃത്ാെ റഡാ. ലക ബി റമറനാൻ 
ലമറ്ാേിയൽ എച്ചത് എസ് എസിലെ എറം.പി സഫനയ്കത് മാതൃഭൂമി പാെക്ാട്  യൂണിറ്ത് മാറനജർ 
എസ് അമൽരാജ് പ്രശസ്ിപത്രവകുറം കാഷ്  അവാർഡകുറം സർട്ിഫിക്റ്കുറം നൽകകുന്നകു

 Ũ എങ്ലന സീഡ് േി
റപ്ാർട്ർ ആകാറം?? കൂെകു
തൽ വിവരങ്ൾ ക്ത് ഈ 
ക്കു ആർ റകാഡ് സ്ാൻ 
ലെയ്കുക
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 Ũ സീഡ് േിറപ്ാർട്ർ
മാർ െൂേിസറം, ലപാതകു
മരാമത്ത് മന്തി പി. 
എ മകുഹ്ദ  േിയാസകു
മായി നെത്ിയ അഭി
മകുഖറം കാണകുവാൻ 
ഈ ക്കു ആർ റകാഡ് 
സ്ാൻ ലെയ്കുക.

 Ũ മാതൃഭൂമി സീഡ് 
ഒഫീ�്ൽ റപജ് കാ
ണകുവാൻ ഈ ക്കു 
ആർ റകാഡ് സ്ാൻ 
ലെയ്കുക

 Ũ മാതൃഭൂമി സീഡ് 
പതിമൂന്നാറം വർ�ലത് 
പദ്ധതിക്ത് തകുെക്റം കകു
േിച്ചത് സീഡ് വിദ്ാർഥി
കൾ വരച്ച െിത്രങ്ളകു
ലെ ഓൺലെൻ പ്രദർ
ശനറത്ാലെയായിരകുന്നകു 
കാണകുവാൻ ക്കു ആർ 
റകാഡ് സ്ാൻ ലെയ്കുക

പ്രമുഖ പരിസ്ിതി പ്രവർ്കനുാം, സീഡിമന് വഴികതോട്ടിയുാം.
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