
"k-aq-l-\-· Ip-«n-I-fn-eq-sS' F-¶ e-£y-hp-am-
bn am-Xr-`q-an Xp-S-§n-b ko-Uv ]-²-Xn ]-Xn-½q-¶mw 
hÀ-j-¯n-se {]-hÀ-¯-\-§Ä Xp-S-§n-¡-gn-ªp. 
tI-c-f-¯n-se {]-[m-\- [-\-Im-cyØm-]-\-am-b 
s^-U-dÂ _m-¦n-sâ k-l-I-c-W-t¯m-sS-bm-Wv 
Cu ]-²-Xn tI-c-f-¯n-se ]-Xn-\m-bn-c-t¯m-fw hn-
Zym-e-b-§-fnÂ \-S-¸m-¡p-¶-Xv. 

26,000 Ip-«n-IÄ h-c-¨ {]-Ir-Xn-Nn-{X-§Ä 
H-cp-an-¸n-¨p-sIm-ïm-bn-cp-¶p Cu hÀ-j-s¯
{]-hÀ-¯-\-§-fp-sS Xp-S-¡w. Cu A-[y-b\
hÀ-j-hpw ho-Sp-IÄ ]mT-im-e-I-fm-bn am-dp-¶
Øn-Xn-bnÂ am-äw h-¶n-«n-Ã. ]-cn-an-X-am-b km-l-
N-cy-§-sf F-§-s\ G-ä-hpw \-¶m-bn D-]-tbm-
K-s¸-Sp-¯m-sa-¶-Xm-bn-cn-¡-Ww \-½p-sS Nn-´.
tIm-hnUv X-cw-K-¯n-\n-S-bn-eq-sS kp-c-£n-X- 
cm-bn, IÀ-a-\n-c-X-cm-bn I-S-¶p- 
t]m-tI-ï-Xpïv. Cu ]-IÀ-¨-hym-[n-¡m-ehpw
{]-Ir-Xn-tbm-Sn-W-§n  A-Xn-Po-hn-¡m-\m-hpw
F-¶ B-ß-hn-izm-k-t¯m-sS \-ap-¡v
]p-Xn-b {]-hÀ-¯-\-§-fnÂ k-Po-h-am-Imw.

ഈ വർഷത്തെ
പ്രധാന 
പ്രവർതെനങ്ങൾ

ആര�ാഗ്യസു�ക്ഷ

ഡിജിറ്റൽ പഠനം

ആവാസവ്യവസ്ഥത്െ തി�ിച്ുപിടിക്ുക 
എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ UNEP 
െുത്ട പ�ിസ്ഥിതിദിന സരദേശം. നമ്ുത്ട  
ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്ന്  നഷ്ടത്പെട്ു
രപാവുന്ന സ്ാഭാവിക പ�ിസ്ഥിതിത്െ 
സം�ക്ഷിക്ാനുള്ള പ്രവർതെങ്ങൾക്്   
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധനൽരകണ്ട
സമെമാണിത്. 

ആര�ാഗ്യസു�ക്ഷെ്ക്ാണ് ഈ വർഷം ഏറ്റവും പ�ിഗണന 
നൽരകണ്ടത്. ഭക്ഷണം, വ്യാൊമം, മാനസികാര�ാഗ്യം, 
ശുചിത്ം, നാട്ുമ�ുന്നുകത്ളക്ുറിച്ുള്ള അറിവുരനടൽ 
ഇവെ് ത്ക്ാത്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണം.

പഠനം ഡിജിറ്റലാെിതെത്ന്ന തുട�ുകൊണര്ാ. 
ഓൺലലൻ ക്ാസുകൾ കൂടുതൽ �സക�മാക്ുന്നതിനും 
ഗുണക�മാക്ുന്നതിനും ശ്രദ്ധത്ചലുതെണം. ക്ാസുകളിൽ 
പുതുമകൾ ത്കാണ്ടുവ�ുന്നതിന് �ക്ഷിതാക്ളുമാെും
ചർച്നടതൊവുന്നതാണ്. ഡിജിറ്റൽ �ംഗത്തെ 
വിദഗ്ധ�ുത്ടെും രസവനം ഉപരൊഗത്പെടുതൊം.

ആര�ോഗ്യസു�ക്ഷയ്ക്്ക
ആദ്യപ�ിഗണന

�സക�മോ്ോാം
ഡിജിറ്റൽ പഠനാം

വലിയ  
പോഠശോലയോ്ോാം
വീട്ിലല കൃഷിയിടാം

എലറെ  വീട്ക
മോലിന്യമില്ോത്ത വീട്ക 

ഊർജ-ജജവ  
�ക്ഷ

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ

തുളസീവനാം

സീസൺ വോച്്ക 

25 ലക്ഷത്തോളം
രൂപയുടെ കോഷ്ക ജപ്രസ്ക!

വീട്ിത്ല കൃഷിെിടം

മാലിന്യമി്ാതെ വീട് 

ഊർജ - ലജവ �ക്ഷ

�]-cn-k-c-{]-tZ-i-s¯  ]p-g-IÄ, Ip-f-§Ä, 
X-®oÀ-¯-S-§Ä, I-ïÂ-¡m-Sp-IÄ
F-¶n-h-bp-sS hn-h-c-ti-J-c-Ww \-S-¯mw.
A-hbnÂ a-en-\o-I-c-W-tam,
Nq-j-W-tam t\-cn-Sp-¶-bp-sï-¦nÂ
I-sï-¯n ]p-\-cp-Öo-hn-¸n-¡m
-\p-Å {]-hÀ-¯-\-§Ä \-S-¯mw.

� A-\yw-\n-¶p-t]m-Ip-¶ k-ky- 
§-sf-bpw Po-hn-hÀ-¤-§-sf-bpw
Ip-dn-¨p-Å ]T-\w.  C-Xp-am-bn
_-Ô-s¸-«v  kv-Iq-fp-IÄ {]-tXy-I
t{]m-P-Îp-IÄ k-aÀ-¸n-¡-Ww.

� B-hm-k-hy-h-Ø kw-c-£n-¡mw F-¶
hn-j-b-hp-am-bn _-Ô-s¸-« Hm¬-sse³
sk-an-\m-dp-I-fpw t]m-kv-äÀ {]-Nm-c-W-hpw
kw-L-Sn-¸n-¡mw.

� ssP-h-ssh-hn-[y sk³-k-kv 
X-¿m-dm-¡mw. C-Xn-\m-bn
_-tbm-ssU-th-gv-kn-än t_mÀ-Uv,
X-t±-i-kz-bw-`-c-W-Ø-m--]-\-§Ä
F-¶n-h-bp-sS k-lm-bw tX-Smw.

�hoSn-\p k-ao-]-¯p-Im-W-s¸-Sp¶ 
ssP-h-ssh-hn-[y-s¯-¡p-dn-¨v  
Ip-dn-¸v X-¿m-dm-¡mw.

� B-tcm-Ky-kpc-£-bp-am-bn _-Ô-s¸-« amÀ-K-tc-J-IÄ
ti-J-cn¡p-I-bpw {]-N-cn-¸n-¡p-I-bpw sN-¿p-I.

� hn-Z-Kv-[ tUm-ÎÀ-am-cp-sS k-lm-b-t¯m-sS Hm¬-
sse³ t_m-[-h-Xv-I--c-W ¢m-kp-IÄ kw-L-Sn-¸n-
¡p-I. hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v Hm¬sse-\m-bn {]-Y-a-ip-
{iq-jm ]-cn-io-e-\w \Â-Ip-I.

� ip-Nn-Xz-io-ew {]-N-cn-¸n-¡p-¶-Xn-\m-bn t_mÀ-Up-I-fpw 
_m-\-dp-I-fpw Øm-]n-¡p-I.

� Btcm-Ky-{]-hÀ-¯-I-cp-am-bn _-Ô-s¸-«v  tcm-Kn-IÄ-
¡v B-h-iy-am-b Hm¬-sse³ k-lm-b-§Ä \Â-Imw.

� Ip-«n-IÄ ho-Sp-I-fnÂ¯s¶ Xp-S-cp-¶ A-h-Ø-bm-
sW-¦nÂ im-co-cn-Im--tcm-Kyw D-d-¸p-h-cp-¯p-¶- 
Xn-\p-Å hym-bm-a-§Ä, tbm-K F-¶n-h  
]-cn-io-en-¡mw.

� ssP-h-Ir-jn-co-Xn- ]-co-£n-¡p-I-bpw  
t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-I-bpw sN-¿p-I. H-tcm 
Ip-«n-¡pw H-tcm sN-dn-b Ir-jn-t¯m-«w 
H-cp-¡mw.

� ho-«n-ep-ïm-hp-¶ ]-g-§-fpw a-äp ]-¨-¡-dn-
I-fpw H-«pw ]m-gm-¡m-sX  D-]-tbm-Kn-¡m-
\p-Å io-ew h-fÀ-¯mw.

� ̂ -e-hr-£-ss¯-IÄ \-«p-h-fÀ-¯mw. 
A-h Iq-«p-Im-cp-am-bn ]-¦p-sh-bv-¡mw.

� Np-äp-]m-Sp-I-fnÂ G-ä-hpw \-¶m-bn 
h-f-cp-¶ ^-e-hr-£-§-fpw ]-¨-¡-dn-I-fpw
G-Xm-sW-¶v I-ïp-]n-Sn-¨v
tc-J-s¸-Sp-¯-mw.

� ImÀ-jn-Ihn-f-IÄ-¡p-ïm-hp-¶ tcm-K-
§-sf-¡p-dn-¨pw hn-f-I-sf B-{I-an-¡p-¶
Io-S-§-sf-¡p-dn-¨pw a-\-Ên-em-¡mw.

� ho-Sp-I-fnÂ B-h-iy-ap-Å km-[-\-§Ä am-{Xta 
hm-§p-¶pÅq F-¶v D-d-¸ph-cp-¯p-I.  
C-Xn-\m-bn ¹m-\n-Mv \-S-¯p-I.

� ̀ -£-Ww an-¨wh-cm-sX {i-²n-¡p-I. `-£-W
am-en-\y-w D-sï-¦nÂ A-¶p-X-s¶
H-gn-hm-¡p-¶ io-ew h-fÀ-¯-Ww.
A-Sp-¯-Zn-h-k-t¯-¡v sh-bv¡cp-Xv.

� ¹m-Ìn-Iv am-en-\y-w ]p-\-cp-]-tbm-K-¯n-\v
sIm-ïp-t]m-Ip-¶-hÀ-¡v \Â-Im³ {i-²n-¡p-I.

� B-h-iyw I-gn-ª ]p-kv-X-I-§-fpw a-äpw
B-h-iy-¡mÀ-¡v ]p-\-cp-]-tbm-K-¯n-\v
sIm-Sp-¡p-I.

� ssP-h-am-en-\y-w F-{X Ip-d-hm-b-m-epw
A-Xv kw-kv-I--cn-¨v h-f-am-bn D-]-tbm-Kn-¡p-I.

� I-gn-bp-¶n-S-s¯-Ãmw DuÀ-P
D-]-tbm-Kw Ip-d-bv¡pI.

� s]m-Xp-CS-§-fnÂ X-WÂ H-cp-¡m-
\p-Å {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v t\-Xr-Xzw
\Â-Imw.

� {]-Ir-Xn-sb ]-cn-c-£n-¡p-¶ 
I-¼-\n-I-sf ]n-´p-W-bv-¡mw.

� ssP-hssh-hn-[y \-ãw a-\-Ên-em-¡n 
A-Xn-s\-Xn-sc-bp-Å {]-hÀ-¯-\-§Ä
\-S-¸m-¡mw.

� h-\y-Po-hn-I-fnÂ\n-¶v \nÀ-an-¨ D-Xv-]-
¶-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-s\Xntc 
{]-Nm-c-Ww \-S-¯mw.

629 സമ്മാനങ്ങൾ!

സു�ക്ഷൊണ് 
അതിജീവനം
നമുക്ും 
പ്രകൃതിക്ും

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

koUv ]²Xn -kw-_-Ôn-¨  
F-Ãm XÀ-¡-§-fpw tIm-gn-t¡m-Sv 
tIm-S-Xn-bp-sS ]-cn-[n-bnÂ 
am-{X-am-bn-cn-¡pw ]-cn-K-Wn-¡p-I.--
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�  Hm¬-sse³ ¢m-knÂ A-[ym-]-I-cp-sS taÂ-t\m-«-
¯nÂ Ip-«n-IÄ Xs¶ sN-dn-sbm-cp ]mT-`m-Kw  
]Tn-¸n-¡p-¶-Xv c-k-I-c-am-b ]mTy-{]-hÀ-¯-\-am-hpw.

� Zn-\m-N-c-W§-fp-am-bn _-Ô-s¸-« hn-h-c-§Ä, 
a-Õ-c-§Ä Xp-S-§n A-[ym-]-I-cp-sS-bpw
Ip-«n-I-fp-sS-bpw th-dn-« {]-hÀ-¯-\-§Ä
Hm¬-sse-\m-bn DÄ-s¸-Sp-¯mw.

� ]mT-`m-K-hp-am-bn _-Ô-s¸-«- Iq-Sp-XÂ 
hn-h-c-§Ä ti-J-cn-¨v ]-¦psh-bv-¡mw.  
Hm¬-sse³ ]T-\m-\p-`-hw F-gp-Xn  
kq-£n-¡mw. 

� A-[ym-]-I-cp-sS-tbm c-£n-Xm-¡-fp-sS-tbm 
k-lm-b-t¯m-sS Kq-KnÄ ao-äp-t]m-se-bp-Å
¹m-ävt^m-ap-IÄ D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯n
A-c-a-Wn-¡q-sd-¦n-epw ]T-\-hp-am-bn
_-Ô-an-Ãm-¯ NÀ-¨-IÄ \-S-¯mw.

� H-tcm Zn-h-k-hpw c-ïv k-l-]mTn-I-sfsb¦nepw
t^m¬ hn-fn-¨v hn-ti-j-§Ä ]-¦p-sh-bv-¡-Ww.

www.seasonwatch.in/seed

ac§-sf \n-co-£n-¨v im-kv-{Xo-b 
hn-h-c-§Ä ti-J-cn-¡p-¶-Xn- 
\mbn  tZ-io-b-X-e-¯nÂ \-S-¸m-
¡p-¶-]-²-Xn-bm-Wv ko-k¬-hm-
¨v. C-XnÂ  F-Ãm ko-Uv- 
kv-Iq-fp-IÄ-¡pw ]-s¦-Sp-¡mw. 
Xn-c-sª-Sp-¯ 25 C-\w hr-£-
§-sf-¡p-dn-¨m-Wv ]T-\w. C-Xp-
h-sc \-S-¯n-b ]T-\-¯nsâ
im-kv-{Xo-b hn-h-c-§Ä ko-k¬-

hm-¨v sh-_v-ssk-änÂ e-`y-am-Wv. 
ko-k¬-hm-¨v ]-²-Xn-bnÂ hn-h-
c-§Ä tc-J-s¸-Sp-¯m³ k-lm-bn-
¡p-¶ sam-ss_Â B-]v  Kq-KnÄ 
t¹-kv-täm-dnÂ  e-`n-¡pw. Iq-Sp-
XÂ hn-h-c-§Ä-¡v ko-k¬ hm-
¨n-sâ tI-c-f-¯n-se  
tIm-þ-Hm À-Un-t\-ä-dm-b  ap-l-½-Zv 
\n-km-dn-s\ 9446447666  F-¶ 
\-¼-dnÂ _-Ô-s¸Smw. 

For  more  
details

hnZym-`ym-k 
a-{´n-bp-sS 
k-tµ-iw

tIÄ¡mw

BtcmKy 
a-{´n-bp-sS 
k-tµ-iw

tIÄ¡mw

Irjn 
a-{´n-bp-sS 
k-tµ-iw

tIÄ¡mw

koXmdmw 
A-hmÀ-Un-s\-¡p-dn-¨v
Iq-Sp-X-e-dnbmw

വീട്ിൽ കൂടുതൽ സമെം 
ത്ചലവഴിക്ുന്നതിനാൽ 
കാർഷികപ്രവർതെനങ്ങൾ 
എളുപെതെിൽ നടപൊക്ാനാവും.
 സ്ഥലലഭ്യതെനുസ�ിച്് ചട്ിെിരലാ 
നിലരതൊ കൃഷിത്ചയാം. ത്മാലൈൽ 
ര�ാണിൽ കൃഷിെുത്ട ര�ാരട്ാത്െ
ടുതെു സൂക്ഷിക്ണം. എത്റെ 
കൃഷിരതൊട്ം പദ്ധതി ഇതെവണെും 
നടപൊക്ാം.

വീടുകളിൽ പ�മാവധി മാലിന്യം 
ഉണ്ടാവാത്ത ശ്രദ്ധിക്ുകെും 
ഉണ്ടാൊൽ അവ ശ�ിൊെ �ീതിെിൽ 
സു�ക്ഷിതമാെി ഒഴിവാക്ുകെും 
രവണം. ലജവ, അലജവ മാലിന്യം രവരറ 
രവത്റ രശഖ�ിക്ണം. ഇലക് രരോണിക് 
മാലിന്യവും പ്രരത്യകമാെി സൂക്ഷിക്ണം.

ഊർജസം�ക്ഷണവും 
ലജവലവവിധ്യസം�ക്ഷണവും ഏതു
കാലതെും വളത്� പ്രാധാന്യരതൊത്ട 
നടപൊരക്ണ്ട പ്രവർതെനങ്ങളാണ്. 
അതിനാെി വീട്ിലും സ് കൂളിലും ത്ചറിെ 
ത്ചറിെ പ്രവർതെനങ്ങൾ ആസൂത്രണം 
ത്ചയണം. പുതുമെുള്ളതും 
�ലപ്രദവുമാെ ആശെങ്ങൾ 
കൂട്ുകാ�ിരലക്ും എതെിക്ാൻ 
ശ്രമിക്ണം. ലജവലവവിധ്യ 
�ജിസ്റ്ററുകൾ സ് കൂൾതലതെിലും 
പ്രാരദശികതലതെിലും തയാറാക്ാം.

വിവിധഇനം തുളസികൾ കത്ണ്ടതെുകെും 
നട്ുസം�ക്ഷിക്ുകെും ത്ചയുക.

കടലാമെ് ത്ക്ാ�ു ലകത്തൊട്ിൽ

എത്റെ ത്തങ്ങ് ലവ് പ്ാസ്റ്റിക് 

മധു�വനം

എത്റെ പ്ാവ് എത്റെ ത്കാന്ന

സീഡ് ചലഞ്് 

നാട്ുമാരഞ്ാട്ിൽ

പൂമ്ാറ്റെ് ത്ക്ാ�ു പൂര്ാട്ം

വാഴെ് ത്ക്ാ�ു കൂട്് 

� വിശിഷ്െ ഹരിതവിദ്തോലയം  പുരസ് കതോരം
 ഒന്നാം സമ്ാനം : 1 ലക്ഷം �ൂപ
 �ണ്ടാം സമ്ാനം : 75,000 �ൂപ

മൂന്നാം സമ്ാനം : 50,000 �ൂപ
കൂടാത്ത സർട്ി�ിക്റ്റും രരോ�ിെും

� റവന്യയൂ ജി്െിത്ല മികച് സ് കൂളിന് 
തരേഷ്ഠ ഹരിതവിദ്തോലയം  പുരസ് കതോരം
25,000 �ൂപെും സർട്ി�ിക്റ്റും രരോ�ിെും

� ഓര�ാ വിദ്യാഭ്യാസ ജി്െിത്ലെും
മികച് മൂന്ന് സ് കൂളുകൾക്് 
ഹരിതവിദ്തോലയം പുരസ് കതോരം
ഒന്നാം സമ്ാനം : 15,000 �ൂപ 

 �ണ്ടാം സമ്ാനം : 10,000 �ൂപ
മൂന്നാം സമ്ാനം : 5,000 �ൂപ
സർട്ി�ിക്റ്റും രരോ�ിെും

� റവന്യയൂ ജി്െിത്ല മികച് �ണ്ട് എൽ.പി. 
സ് കൂളുകൾക്് 
ഹരിതമുകുളം പുരസ് കതോരം
5,000 �ൂപ വീതം

� ഹരിതത്്തോതി  പ്രശംസതോപത്ം
വിദ്യാഭ്യാസ ജി്െിൽ മികച് പ്രവർതെനം 
നടതെുന്ന 6 വിദ്യാലെങ്ങൾക്്  

� സീഡ് ആതരതോഗ് സുരക്ഷതോ പുരസ് കതോരം
മികച് ആര�ാഗ്യ സു�ക്ഷാ 
പ്രവർതെനങ്ങൾ നടതെുന്ന സ് കൂളുകൾക്് 
സംസ്ഥാനതലതെിൽ  മൂന്ന് കാഷ്  
അവാർഡും സർട്ി�ിക്റ്റും രരോ�ിെും: 
ഒന്നാംസ്ഥാനം : 10,000 �ൂപ

 �ണ്ടാം സ്ഥാനം : 7,500 �ൂപ 
മൂന്നാം സ്ഥാനം : 5,000 �ൂപ
ജി്ാതലതെിൽ മികച് സ് കൂളിന്

 പ്രശംസാപത്രം.

� സീഡ് സഹ്ീവനം പുരസ് കതോരം
 സമൂഹസു�ക്ഷെ്ക്ുതകുന്ന 

പ്രവർതെനങ്ങൾ നതെുന്ന സ് കൂളുകൾക്് 
സംസ്ഥാനതലതെിൽ  മൂന്ന് കാഷ്  
അവാർഡും സർട്ി�ിക്റ്റും രരോ�ിെും: 
ഒന്നാം സ്ഥാനം : 10,000 �ൂപ

 �ണ്ടാം സ്ഥാനം : 7,500 �ൂപ 
മൂന്നാം സ്ഥാനം : 5,000 �ൂപ
ജി്ാതലതെിൽ മികച് സ് കൂളിന് 

 പ്രശംസാപത്രം.

� സീഡ് അതി്ീവന പുരസ് കതോരം
 രകാവിഡ് കാലത്തെ അതിജീവിക്ാനാെി 

നടതെിെ പ്രവർതെനങ്ങൾക്് 
സംസ്ഥാനതലതെിൽ
മൂന്ന് കാഷ്  അവാർഡും സർട്ി�ിക്റ്റും 
രരോ�ിെും: 
ഒന്നാം സ്ഥാനം : 10,000 �ൂപ

 �ണ്ടാം സ്ഥാനം : 7,500 �ൂപ 
മൂന്നാം സ്ഥാനം : 5,000 �ൂപ
ജി്ാതലതെിൽ മികച് സ് കൂളിന് 
പ്രശംസാപത്രം.

� ഓര�ാ വിദ്യാഭ്യാസ ജി്െിലും മികച് സീഡ് 
അധ്യാപകർക്് 
ടെസ്റ് െീച്ചർ തകതോ- ഓർഡിതനറ്റർ പുരസ് കതോരം 
5000 �ൂപെും സർട്ി�ിക്റ്റും.

� സീഡ് പ്രവർതെനങ്ങളിൽ ശ്രരദ്ധെമാെ 
മികവ് കാട്ുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്് 
ട്ം ഓഫ് സീഡ് പുരസ് കതോരം 

 രരോ�ിെും സർട്ി�ിക്റ്റും.

� ഏറ്റവും മികച് സീഡ്  റിരപൊർട്ർമാർക്് 
ടെസ്റ് റിത്തോർട്ടർ പുരസ് കതോരം 

 പ്രശസ്തിപത്രം.

�സീതതോറതോം 
അവതോർഡ്

സീഡ് പ്രവർതെനങ്ങളിൽ 
പങ്ാളിൊവുന്ന ഏറ്റവും 
മികച് വ്യക്ിക്് ത്പ്രാ�. 
സീതാ�ാമത്റെ ഓർമെ്ക്ാെി 
നൽകുന്ന പു�സ് കാ�ം.

https://www.youtube.com/watch?v=wlObKguiVa0
https://youtu.be/PJCPtM0cjF8
https://www.youtube.com/watch?v=KD5q2s54stA
https://www.youtube.com/watch?v=rAYuQ8uagq8



