സുരക്ഷയാണ്
അതിജീവനം
നമുക്കും
പ്രകൃതിക്കും
"k-aq-l-\-· Ip-«n-I-fn-eq-sS' F-¶ e-£y-hp-ambn 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 hnZym-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-lN-cy-§-sf F-§-s\ G-ä-hpw \-¶m-bn D-]-tbmK-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-Xcm-bn, IÀ-a-\n-c-X-cm-bn I-S-¶pt]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.

hnZym-`ym-k
a-{´n-bp-sS
k-tµ-iw
tIÄ¡mw

ഈ വർഷത്തെ
പ്രധാന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആര�ോഗ്യസുരക്ഷ
ഡിജിറ്റൽ പഠനം
വീട്ടിലെ കൃഷിയിടം
മാലിന്യമില്ലാത്ത വീട്
ഊർജ - ജൈവ രക്ഷ

ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തിരിച്ചുപിടിക്കുക
എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ UNEP
യുടെ പരിസ്ഥിതിദിന സന്ദേശം. നമ്മുടെ
ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു
പ�ോവുന്ന സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയെ
സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തങ്ങൾക്ക്
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധനൽകേണ്ട
സമയമാണിത്.
]-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
BtcmKy
I-sï-¯n ]p-\-cp-Öo-hn-¸n-¡m
a-{´n-bp-sS
-\p-Å {]-hÀ-¯-\-§Ä \-S-¯mw.
k-tµ-iw
tIÄ¡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.

ആര�ോഗ്യസുരക്ഷയ്ക്ക്
ആദ്യപരിഗണന
ആര�ോഗ്യസുരക്ഷയ്ക്കാണ് ഈ വർഷം ഏറ്റവും പരിഗണന
നൽകേണ്ടത്. ഭക്ഷണം, വ്യായാമം, മാനസികാര�ോഗ്യം,
ശുചിത്വം, നാട്ടുമരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുനേടൽ
ഇവയ്ക്കൊക്കെ പ്രാധാന്യം നൽകണം.
 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-bmsW-¦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.

രസകരമാക്കാം
ഡിജിറ്റൽ പഠനം
പഠനം ഡിജിറ്റലായിത്തന്നെ തുടരുകയാണല്ലോ.
ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കൂടുതൽ രസകരമാക്കുന്നതിനും
ഗുണകരമാക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധചെലുത്തണം. ക്ലാസുകളിൽ
പുതുമകൾ ക�ൊണ്ടുവരുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കളുമായും
ചർച്ചനടത്താവുന്നതാണ്. ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ
വിദഗ്ധരുടെയും സേവനം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താം.
 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.

Irjn
a-{´n-bp-sS
k-tµ-iw
tIÄ¡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.

വലിയ
പാഠശാലയാക്കാം
വീട്ടിലെ കൃഷിയിടം
വീട്ടിൽ കൂടുതൽ സമയം
ചെലവഴിക്കുന്നതിനാൽ
കാർഷികപ്രവർത്തനങ്ങൾ
എളുപ്പത്തിൽ നടപ്പാക്കാനാവും.
സ്ഥലലഭ്യതയനുസരിച്ച് ചട്ടിയില�ോ
നിലത്തോ കൃഷിചെയ്യാം. മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോണിൽ കൃഷിയുടെ ഫ�ോട്ടോയെ
ടുത്തു സൂക്ഷിക്കണം. എന്റെ
കൃഷിത്തോട്ടം പദ്ധതി ഇത്തവണയും
നടപ്പാക്കാം.
 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 ]-¨-¡-dnI-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.

എന്റെ വീട്
മാലിന്യമില്ലാത്ത വീട്
വീടുകളിൽ പരമാവധി മാലിന്യം
ഉണ്ടാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും
ഉണ്ടായാൽ അവ ശരിയായ രീതിയിൽ
സുരക്ഷിതമായി ഒഴിവാക്കുകയും
വേണം. ജൈവ, അജൈവ മാലിന്യം വേറേ
വേറെ ശേഖരിക്കണം. ഇലക്ട്രോണിക്
മാലിന്യവും പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കണം.
 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.

ഊർജ-ജൈവ
രക്ഷ
ഊർജസംരക്ഷണവും
ജൈവവൈവിധ്യസംരക്ഷണവും ഏതു
കാലത്തും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ
നടപ്പാക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.
അതിനായി വീട്ടിലും സ്കൂളിലും ചെറിയ
ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം
ചെയ്യണം. പുതുമയുള്ളതും
ഫലപ്രദവുമായ ആശയങ്ങൾ
കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ
ശ്രമിക്കണം. ജൈവവൈവിധ്യ
രജിസ്റ്ററുകൾ സ്കൂൾതലത്തിലും
പ്രാദേശികതലത്തിലും തയ്യാറാക്കാം.
 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.

തുളസീവനം
വിവിധഇനം തുളസികൾ കണ്ടെത്തുകയും
നട്ടുസംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ
കടലാമയ്ക്കൊരു കൈത്തൊട്ടിൽ
എന്റെ തെങ്ങ് ലവ് പ്ലാസ്റ്റിക്
മധുരവനം നാട്ടുമാഞ്ചോട്ടിൽ
എന്റെ പ്ലാവ് എന്റെ ക�ൊന്ന
സീഡ് ചലഞ്ച്
പൂമ്പാറ്റയ്ക്കൊരു പൂന്തോട്ടം
വാഴയ്ക്കൊരു കൂട്ട്

സീസൺ വാച്ച്

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-Uvkv-Iq-fp-IÄ-¡pw ]-s¦-Sp-¡mw.
Xn-c-sª-Sp-¯ 25 C-\w hr-£§-sf-¡p-dn-¨m-Wv ]T-\w. C-Xph-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-hc-§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-SpXÂ 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.

629 സമ്മാനങ്ങൾ!

25 ലക്ഷത്തോളം
രൂപയുടെ കാഷ് പ്രൈസ്!
 വിശിഷ്ട ഹരിതവിദ്യാലയം പുരസ്കാരം
ഒന്നാം സമ്മാനം : 1 ലക്ഷം രൂപ
	രണ്ടാം സമ്മാനം : 75,000 രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം : 50,000 രൂപ
കൂടാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ട്രോഫിയും
 റവന്യൂ ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്കൂളിന്
ശ്രേഷ്ഠ ഹരിതവിദ്യാലയം പുരസ്ക
 ാരം
25,000 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ട്രോഫിയും
 ഓര�ോ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെയും
മികച്ച മൂന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക്
ഹരിതവിദ്യാലയം പുരസ്കാരം
ഒന്നാം സമ്മാനം : 15,000 രൂപ
	രണ്ടാം സമ്മാനം : 10,000 രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാനം : 5,000 രൂപ
സർട്ടിഫിക്കറ്റും ട്രോഫിയും
 റവന്യൂ ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ട് എൽ.പി.
സ്കൂളുകൾക്ക്
ഹരിതമുകുളം പുരസ്കാരം
5,000 രൂപ വീതം
 ഹരിതജ്യോതി പ്രശംസാപത്രം
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം
നടത്തുന്ന 6 വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക്
 സീഡ് ആര�ോഗ്യ സുരക്ഷാ പുരസ്ക
 ാരം
മികച്ച ആര�ോഗ്യ സുരക്ഷാ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ക
 ൂളുകൾക്ക്
സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മൂന്ന് കാഷ്
അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ട്രോഫിയും:
ഒന്നാംസ്ഥാനം : 10,000 രൂപ
	രണ്ടാം സ്ഥാനം : 7,500 രൂപ
മൂന്നാം സ്ഥാനം : 5,000 രൂപ
ജില്ലാതലത്തിൽ മികച്ച സ്കൂളിന്
പ്രശംസാപത്രം.

 സീഡ് സഹജീവനം പുരസ്കാരം
സമൂഹസുരക്ഷയ്ക്കുതകുന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നത്തുന്ന സ്ക
 ൂളുകൾക്ക്
സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മൂന്ന് കാഷ്
അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ട്രോഫിയും:
ഒന്നാം സ്ഥാനം : 10,000 രൂപ
	രണ്ടാം സ്ഥാനം : 7,500 രൂപ
മൂന്നാം സ്ഥാനം : 5,000 രൂപ
ജില്ലാതലത്തിൽ മികച്ച സ്കൂളിന്
പ്രശംസാപത്രം.
 സീഡ് അതിജീവന പുരസ്ക
 ാരം
	ക�ോവിഡ് കാലത്തെ അതിജീവിക്കാനായി
നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
സംസ്ഥാനതലത്തിൽ
മൂന്ന് കാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും
ട്രോഫിയും:
ഒന്നാം സ്ഥാനം : 10,000 രൂപ
	രണ്ടാം സ്ഥാനം : 7,500 രൂപ
മൂന്നാം സ്ഥാനം : 5,000 രൂപ
ജില്ലാതലത്തിൽ മികച്ച സ്കൂളിന്
പ്രശംസാപത്രം.
 ഓര�ോ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലും മികച്ച സീഡ്
അധ്യാപകർക്ക്
ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ക�ോ- ഓർഡിനേറ്റർ പുരസ്ക
 ാരം
5000 രൂപയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും.
 സീഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ
മികവ് കാട്ടുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക്
 ാരം
ജെം ഓഫ് സീഡ് പുരസ്ക
	ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും.
 ഏറ്റവും മികച്ച സീഡ് റിപ്പോർട്ടർമാർക്ക്
ബെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടർ പുരസ്കാരം
പ്രശസ്തിപത്രം.

CONTACTS
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. C. Suresh Kumar (Regional Manager) 0477 2230864
IDUKKI
Smt. M. Bilina (Special Correspondent) 0486 2227465
ERNAKULAM
Smt. P. Sindhu (Unit Manager) 0484 2531708

THRISSUR
Mr. Vinod P. Narayan (Unit Manager) 0487 2423284
PALAKKAD
Mr. S. Amal Raj (Unit Manager) 0491 2521900
MALAPPURAM
Mr. V. S. Jayakrishnan (Regional Manager) 0483
2745800 KOZHIKODE
Mr. C .Manikandan (Regional Manager) 0495 2765381
WAYANAD
Mr. T. V. Raveendran (Manager Books) 0493 6202378
KANNUR
Mr. G. Jagadish (Unit Manager) 0497 2825100
KASARGODE
Mr. K. Rajesh Kumar (Senior Correspondent)
9447259873
Mr. E .V. Jayakrishnan ( Staff Reporter, Kanhangad)
0467 2202077

For more
details

SEED Project,
C/o Mathrubhumi,
K.P. Kesavamenon Road,
Kozhikode
Website: www.mbiseed.com
E-mail: mbiseed@gmail.com
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സീതാറാം
അവാർഡ്
സീഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
പങ്കാളിയാവുന്ന ഏറ്റവും
മികച്ച വ്യക്തിക്ക് പ്രൊഫ.
സീതാരാമന്റെ ഓർമയ്ക്കായി
നൽകുന്ന പുരസ്കാരം.
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