
കേരള സയൻസ് കേോൺഗ്രസ്്;
മിേച്ച പ്രദർശനശോലയ്ക്കുള്ള പുരസ്ോരം 

ഐ.ആർ.ടി.സി.ക്്

മൂന്് ജില്ലേളിലല േ്ോറി മോപിംഗ്
ചുമതല ഐ.ആർ.ടി.സി.ക്്

"ശോസ്തം സോമൂഹ്യവിപ്ലവത്ിന്" ലെബ്രുവരി 2020

മുണ്ടൂർ: 32-ാമത് കേരള സയൻസ് 
കോൺഗ്രസ്സിക�ാടനുബന്സിച്് ലാകേച്ഛ
യസില്ാതത പ്രവർത്സിക്കുന്ന 
സ്ാപ�ങ്ങളുതട വസിോഗത്സിലുള്ള 
മസിേച് സ്റാളസിനുള്ള പുരസ്ാരം മുണ്ടൂർ 
ഐ.ആർ.ടസി.സസി. േരസ്മാക്സി.

മാലസി�്യസംസ്രണം, �ീർത്ടാധസിഷ്സിത 
വസിേസ�ം, ജീവക�ാപാധസി 
പ്രവർത്�ങ്ങൾ എന്നസിവതയ അടസിസ്ാ
�മാക്സിയുള്ള പ്രദർശ�ശാലയാണ് 
ഐ.ആർ.ടസി.സസി. ഒരുക്സിയസിരുന്നത്. 

വസിദൂര സംകവദ� സാകകേതസിേ വസിദ്യയും ജസി. 
ഐ. എസ്. സാകകേതസിേ വസിദ്യയും ഉപകയാ
ഗസിച്് കേരളത്സിതല മൂന്ന് ജസില്േളസിതല 
േ്ാറസിേതള കുറസിച്ചുള്ള സമഗ്ര പഠ�ം 
ഐ.ആർ.ടസി.സസി. �ടത്ം. തൃശ്ശൂർ, പാലക്ാ
ട്, കോഴസികക്ാട്  ജസില്േളസിതല േ്ാറസിേതള 
സംബന്സിച് പഠ�മാണ് പരസിസ്സിതസി 
ോലാവസ്ാ വ്യതസിയായ� വകുപ്സി�് 
കവണ്സി ഐ.ആർ.ടസി.സസി. ഏതറെടുത്സിരസിക്കു
ന്നത്. േ്ാറസിേളുതട എണ്ം, വസിസ്ീർണം, മറെ് 
ഘടേങ്ങൾ എന്നസിവതയല്ാം  േതണ്ത്സി 
ഭൂപടങ്ങൾ �സിർമസിക്ാൻ ആണ് പഠ�ം 
ലക്്യമസിടുന്നത്. കൂടാതത, ഉകപക്സിക്തപ്ട്ട
തം പ്രവർത്�രഹസിതവുമായ േ്ാറസിേൾ  
േതണ്ത്സി  അതസിതറെ പാരസിസ്സിതസിേ  
ആഘാതങ്ങൾ  പഠസിക്ാനും �സിർകദശങ്ങൾ 
മുകന്നാട്ട് തവക്ാനും പഠ�ത്സിലൂതട ലക്്യ
മസിടുന്നു. േഴസിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളായസി 
കേരളം ക�രസിടുന്ന ഉരുൾതപാട്ടലും മണ്സിടസി
ച്സിലും ഉൾപ്തട ഉള്ള പ്രകൃതസി ദുരന്തങ്ങളുതട 
പശ്ാത്ലത്സിൽ ശ്രകധേയമായ ഇടതപടൽ 
കൂതട ആവുേയാണ് േ്ാറസി മാപ്സിംഗ്. 
പരസിസ്സിതസി ോലാവസ്ാ വ്യതസിയായ� 
വകുപ്് തതന്നയാണ് പധേതസിക്് ധ�സഹാ
യം �ൽകുന്നത്.

മുണ്ടൂർ: മണ്സിതറെ ഘട�, തരം, pH, 
വവദയുത ചാലേത എന്നസിവ ഉൾതപ്തട 
പരസികശാധസിക്ാനും േതണ്ത്ാനും 
ഐ.ആർ.ടസി.സസി.യസിൽ ഇ�സി തസൌേര്യമു
ണ്്. പുതസിയതായസി ആരംേസിക്കുന്ന മണ്് 
പരസികശാധ�ാ ലാബ് തെബ്രുവരസി അവസാ
�കത്ാതട പ്രവർത്�സജ്ജമാകും.

മണ്സിതല വജവോർബൺ, കൊസ്ഫറസ്, 
തപാട്ടാഷ്യം, ദ്സിതീയമൂലേങ്ങളായ 
മാഗ്ീഷ്യം, ോൽസ്യം, സൾെർ, മറെ് 

ഇനി മണ്ണറിഞ്് കൃഷി ലെയോം

മികച്ച സ്റ്റാളിനുള്ള പുരസ്്റാരം ഐ.ആർ.ടി.സി. പ്രതിനിധികള്റായ
സ്്റാതി എസ്., സൂര്യ സസതുമ്റാധവൻ എന്ിവർ ഏറ്റുവ്റാങ്ങുന്നു
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ഐ.ആർ.ടി.സി

വസിവസിധ മാലസി�്യസംസ്രണ ഉപാധസി
േൾ, �ീർത്ട മാതൃേ, അേ്ാകപാണസി
ക്് മാതൃേ, കപാട്ടറസി വീൽ, േളസിമൺ 
ഉൽപന്നങ്ങൾ, ലൂക് ക്ാട്ട് സയൻസ് 
േ്സിസ്്, പാ�ലുേൾ, വീഡസികയാ, 
പുസ്േങ്ങൾ എന്നസിവയുതട പ്രദർശ�ങ്ങ
ളാണ് സ്റാളസിൽ ഒരുക്സിയസിരുന്നത്.

യുവകക്ത്ര ഇൻസ്റസിറെ്യൂട്ട് കൊർ മാക�
ജ്തമറെ് സ്റഡീസസിൽ ജനുവരസി 24 �് 
ആരംേസിച് കേരള സയൻസ് കോൺഗ്ര
സ്് ജനുവരസി 27 �് അവസാ�സിച്ചു.

സൂക്ഷ്മമൂലേങ്ങൾ തടങ്ങസിയവ േതണ്
ത്ാനും ലാബസിൽ സൌേര്യമുണ്്. ഈ 
േതണ്ത്ലുേളുതട അടസിസ്ാ�ത്സിൽ 
വളപ്രകയാഗതത് കുറസിച്ചുള്ള കൃത്യമായ 
�സിർകദശങ്ങൾ േർഷേർക്് �ൽകുന്ന
താണ്.

ോർഷസിേ ജസില്യായ പാലക്ാടസി�് 
ഏതറ ഗുണം തചയ്യുന്ന ഒരു സംവസിധാ�
മാണ് മണ്് പരസികശാധ�ാ ലാബ്. 
പതസിറൊണ്ടുേളായസി ശാസ്ത്രസാകകേതസിേവസി

“അമിതമായ രാസവളപ്രയയാഗത്ിലൂടെ 
മണ്ണും ജലയ്ാതസ്സുകളണും മലിനമാകുക 
മാത്രമല്ല, കർഷകർക്ക് അമിതമായ 
ടെലവുണ്ാക്കുന്നതാണക്. എന്നാൽ 
ശാസ്ത്രീയമായ മണ്ക് പരിയശാധനയിലൂടെ 
ഇടതല്ലാണും പരിഹരിക്ടപെടണും. ഇതക് കർഷ
കർക്ക് ഏടെ സഹായകരമാകുണും.”

- ശിവദാസൻ എ.എൻ.
ടഹഡക് ഓഫക് ലയ�ാെട്ടെി,

ഐ.ആർ.െി.സി.

ദ്യതയ സമൂഹത്സിതറെ താതഴത്ട്ടസിതലത്സി
ക്ാൻ ഐ.ആർ.ടസി.സസി. �ടത്സിവരുന്ന 
പ്രവർത്�ങ്ങളസിൽ സുപ്രധാ�മാതയാരു 
ചുവടുവയ്പ്ാവുേയാണ് ഇത്.



മുഖ്യധാരാ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ  നിലനിൽക്കുന്ന 
പഠനപ്രക്ിയടയ ആദിവാസി യമഖലകളിൽ  
അവരുടെ ജ്രീവിത സാഹെര്യങ്ങൾക്ക് അനുസ
രിച്ക് മാറ്ിടയടക്ാൻ ഇനിയണും നമുക്ക് കഴിഞ്ി
ട്ടില്ല. സക്കൂളിൽ എത്തുന്ന ഒരു ആദിവാസി കുട്ടി 
തടറെ ചുറ്റുപാെിൽ നിന്ണും തികച്ണും ആസുരമായ  
പഠനാനുഭവടത്യാണക് യനരിടന്നതക്. പഠ
നപ്രക്ിയ, പഠനഭാഷ, പഠനത്ിനിെയിടല 
വിവരണങ്ങൾ എല്ലാണും അവടര  പഠനപ്രക്ിയ
യിൽ നിന്ണും അന്യവൽക്രിക്കുന്. ഇതിടന  
സാമൂഹ്യ ഇെടപെലിലൂടെ മാറ്ിത്്രീർക്ാൻ 
നെത്ിയ ഇെടപെലാണക് പഠയനാദ്യാനണും.
യൂണിടസഫിടറെ സഹായയത്ാടെ ഇടക്ി 
ജില്ലയിടല മൂന്നക് ആദിവാസി ഊരുകളിലണും ഒരു 
ടപാതുപ്രയദശത്തുണും ആണക് പഠയനാദ്യാനങ്ങൾ 
സണുംഘെിപെിച്തക്. കുട്ടിക്ക് തടറെ ജ്രീവിതാന്തര്രീ
ക്ഷത്ിൽ തടന്ന പഠനാനുഭവണും ഒരുക്കുക 
എന്നതാണക് പഠയനാദ്യാനത്ിൽ സ്്രീകരിച് 
അെിസ്ാന സമ്രീപനണും. ഇതിനായി പ്രായദശിക 
സമൂഹണും, ഊരുകൂട്ടങ്ങൾ എന്നിവയടെ സഹായ
യത്ാടെ പ്രായദശിക പഠനയകന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ാ
ക്ി. ഇവയടെ സണുംഘാെനത്ിലണും നെത്ിപെിലണും 
പ്രായദശിക സമൂഹണും വലിയയതാതിൽ പങ്ാളിക
ളായി. 
പ്രായദശിക പഠനയകന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠന പ്രക്ിയ
ടയ സഹായിക്ാൻ  ആദിവാസി യവത്രീയവാ
ക്ടള തടന്നയായിരുന് തിരടഞ്ടത്തക് . 
ഇതക് പഠനപ്രക്ിയകടള ആദിവാസി സൗഹൃദ
പരമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്. തുെർച്
യായ പരിശ്രീലനങ്ങളിലൂടെ മികച് ടഫസിലിയറ്
റ്ർമാരായി ഇവർ മാെി.
ശാസ്ത സങ്ൽപെങ്ങളണും വസക്തുതകളണും  
ആദിവാസി കുട്ടികളടെ ജ്രീവിതാനുഭവങ്ങളമായി 
�ന്ിപെിച്ക് പ്രവർത്നങ്ങളാക്ി മാറ്റുകയായി
രുന്. മൂന് തവണ നെന്ന ശിൽപെശാലകളി
ലൂടെ ശാസ്തണും, ഗണിതണും എന്ന്രീ യമഖലകളിടല 
നിരവധി പ്രവർത്ന ടമാഡയൂളകൾ രൂപടപെ
ടത്ി. ഇതക് ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്ിയ
ടയ  ടമച്പെടത്തുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ 
വികസിപെിക്ാൻ സഹായിച്.
കുട്ടികളമായള്ള അനൗപൊരിക ഇെടപെല
കൾ വഴി അവരുടെ കുടണും�ങ്ങളമായി �ന്ണും 
സൃഷ്ിക്ാനുണും ടപാതുവികാസടത് സ്ാധ്രീനി
ക്ാനുമുള്ള വഴിയായി പഠയനാദ്യാനണും മാെി.
ചുരുക്ത്ിൽ ആദിവാസി വിദ്യാഭ്യാസത്ിനക് 
പുതിയ അനുഭവവുണും സാധ്യതകളണും തുെന്നിടക
യാണക് പഠയനാദ്യാനണും ടെയ്യുന്നതക്. ആദിവാസി 
കുട്ടികളടെ ഗണിതശാസ്ത യശഷികൾ ടമച്
ടപെടത്തുക എന്ന യകവല ലക്ഷ്യത്ിൽ നിന്നക് 
അവരുടെ പഠന പ്രക്ിയടയ സമഗ്രമായി 
പരിഷക്കരിക്കുന്നതിനക് നിരവധി സണുംഭാവനകൾ 
നൽകാൻ കഴിയന്ന ഇെടപെൽ ആയി പഠ
യനാദ്യാനണും വികസിച്ിട്ടുണ്ക്. ഈ അനുഭവടത് 
കൂടതൽ ടമച്ടപെട്ട തലത്ിയലക്ക് വളർത്ി 
എടക്കുന്നതിനുള്ള അയന്ഷണങ്ങളണും ഇെടപെ
ലകളണും ആണക് ഇനി നെയക്ണ്തക്.

- ഡ�ാ. കെ. രാഡേഷ്
സാമൂഹ്യശാസ്ത വിഭാഗണും യമധാവി

ൊർബൺ പാദമുദ്രടയ കുെിച്ള്ള സങ്ൽ
പെനങ്ങൾ ഗൗരവതരത്ിലള്ള െർച്യാ
യതുണും രാഷ്ട്രങ്ങളടെ വികസന നയങ്ങളിൽ 
ഉൾടപെൊൻ തുെങ്ങിയതുണും അടത്കാല
ത്ാണക്.
വ്യക്ിയയാ, വസക്തുയവാ, സണുംഘയമാ, 
സണുംഭവയമാ കാരണമായി പ്രത്യക്ഷത്ി
യലാ പയരാക്ഷമായയാ പുെടപെടവിക്കുന്ന 
ടമാത്ണും ഹരിതഗൃഹവാതകത്ിടറെ 
(green house gas) അളവിടനയാണക് 
കാർ�ൺ ഫൂട്ടക് പ്രിറെക് എന്നക് വിളിക്കുന്ന
തക്. ഇയക്ാളജിക്ൽ ഫൂട്ടക് പ്രിറെിടറെ ഒരു 
ഉപവിഭാഗമാണക് കാർ�ൺ ഫൂട്ടക് പ്രിറെക്. 
ഇയത ഉപയഭാഗണും തടന്ന തുെർന്ടകാണ്ക് 
ജ്രീവിച്ാൽ ഇയതയപാലള്ള എത്ര ഭൂമി കൂെി 
യവണണും ജ്രീവിക്ാൻ എന്നതിടന ആസ്പ
ദമാക്ിയയത്ര പരിസ്ിതി പാദമുദ്രയടെ 
കണക്കുകൾ രൂപടപെടന്നതക്.
രാജ്യങ്ങളടെയണും പ്രയദശങ്ങളടെയണും വ്യക്ി
കളടെയടമല്ലാണും കാർ�ൺ ഫൂട്ടക് പ്രിറെക് 
അളക്ാനാകുണും. അയമരിക്യയെതക് മാത്ര
ടമടത്ാൽ പല രാജ്യങ്ങളടെ കാർ�ൺ 
പുെന്തള്ളലിയനക്ാൾ വളടര കൂടതലാണക് 
അവരുയെതക്. വ്യക്ികളടെ കാര്യത്ിലണും 
അങ്ങടന തടന്ന.
ടസലിബ്ിറ്ികൾ സൗന്ദര്യണും ടകാണ്ണും 
പ്രശസ്ി ടകാണ്ണും മാത്രമല്ല കാർ�ൺ പാ
ദമുദ്ര ടകാണ്ണും വളടര ഉയർന്ന വരാണക്. 
ഒരുവർഷടത് കാർ�ൺ പാദമുദ്ര കണ
ക്കുകളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യടത് ടജറ്ക് യാത്ര 
കൂെി കൂട്ടിയാൽ കാർ�ൺ പാദമുദ്ര പതി
ന്മെങ്ങാകുണും. മയഡാണടയ കുെിച്ള്ള ഒരു 
കൗതുക വാർത് യനാക്കുക. 2006 കണ
ക്ാക്ിയ അവരുടെ കാർ�ൺ പാദമുദ്ര 
1018 െൺ ആണക്. ഇതക് ശരാശരി ബ്ിട്ട്രീഷക് 
പൗരടറെ പാദമുദ്രയയക്ാൾ 100 മെങ്ങക് 
അധികമാണക്. പ്രതിസന്ിയാർജ്ിക്കുണും
യതാറണും, പെക്കുണും യതാറണും, ആഡണും�രണും 
കൂടണുംയതാറണും ഈ പ്രകൃതിടയ വരുണുംതല

ോലാവസ്ാ വ്യതസിയാ�തത് ശാസ്ത്രീയ
മായസി മ�സ്സിലാക്സി പ്രതസികരാധസിക്ാനും 
ജ�ങ്ങൾക്സിടയസിലുള്ള പ്രവർത്� പരസിപാ
ടസിേൾ ആസൂത്രണം തചയ്യുവാനും ദക്സി
കണന്ത്യാ തലത്സിൽ ശസില്പശാല സംഘടസി
പ്സിച്ചു. ജനുവരസി 31 �് ആരംേസിച് ശസില്പശാല 
തെബ്രുവരസി 2 �ാണ് സമാപസിച്ത്. കേരള 
സംസ്ാ� സർക്ാരസിതറെ േീഴസിലുള്ള പരസി
സ്സിതസി-ോലാവസ്ാ വ്യതസിയാ� ഡയറക്ട
കററ്ം ഐ.ആർ.ടസി.സസി.യും സംയുക്തമായാ
ണ് ശസില്പശാല �ടത്സിയത്.
ഏറണാകുളം മഹാരാജാസ് ഗവൺതമറെ് 
ഓകട്ടാണമസ് കോകളജ് ഗകവണസിംഗ് 
തേൌൺസസിൽ തചയർമാ�ായ തപ്രാെ: 
പസി.തേ. രവീന്ദ്രൻ ശസില്പശാല ഉദ്ഘാട�ം 
തചയ്തു. കേരളത്സി�േത്ം പുറത്�സിന്നും 
ഉള്ള ഗകവഷേരും വസിദ്യാർത്സിേളും പതകേ

എഡിറ്റോറിയൽ

Climate Warriors
േോലോവസ്ോവ്യതിയോനം: ദക്ികേന്്യൻ 

ശില്പശോല സംഘടിപിച്ചു

മുെയ്കക് ജ്രീവിക്ാൻ ത്രീടര ടകാള്ളാത് 
സ്ലമാക്ി മാറ്റുന്നതിൽ ഇവടരല്ലാണും 
ഒന്നാണും സ്ാനക്ാരായി മാറണും.
കാർ�ൺ പാദമുദ്ര കുെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
പരിശ്രമങ്ങൾ ഇന്നക് യലാകടമമ്ാടണും 
നെക്കുന്ണ്ക്. വളടര കാര്യഗൗരവ
യത്ാടെയള്ള ആയലാെനകളണും നയപരി
പാെികളണും രൂപടപെടകയണും ടെയ്യുന്ണ്ക്. 
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങു 
മ്രീനങ്ങാെി യപാടലയള്ള പഞ്ായത്തുക
ളിൽ വടര 'കാർ�ൺ നയൂട്രൽ' പരിശ്രമ
ങ്ങൾ നെക്കുന്ണ്ക്.
ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ കുെയ്കാൻ പല 
വഴികളണ്ക്. ആ വഴികളിയലക്ക് എത്ാൻ 
ആദ്യണും യവണ്തക് സ്ന്തണും സ്ാനണും എവി
ടെടയന്നക് അെയാളടപെടത്തുകയാണക്. 
ഇതിനായി ഉപയയാഗിക്കുന്ന മാർഗണും 
വിവിധ തരത്ിലള്ള ശാസ്ത്രീയ ഓഡി
റ്റുകളാണക്. എനർജി ഓഡിറ്ക്, എൻവ
യയാൺടമറെൽ ഓഡിറ്ക്, ഗ്ര്രീൻ ഓഡിറ്ക് 
എന്നിങ്ങടനയള്ള വിദഗ്ദ്ധ പരിയശാധന
കളിലൂടെ അളന്ണും യരഖടപെടത്ിയമാ
ണക് �ദൽ നിർയദേശങ്ങൾക്ാവശ്യമായ 
വിവരാെിത്െ ഒരുക്കുന്നതക്.
കളമയശേരി രാജഗിരി യകായളജിടറെയണും 
എെണാകുളണും മഹാരാജാസക് യകായളജി
ടറെയണും ക്യാമ്സുകളിൽ ഗ്ര്രീൻ ഓഡിറ്ക്, 
എനർജി ഓഡിറ്ക് െിയപൊർട്ടുകൾ തയ്ാ
ൊക്ിടക്ാണ്ക് ഐ.ആർ.െി.സി. ഈ 
യമഖലകളിയലക്ക് പുതിയ കാൽടവപെക് 
നെത്തുകയാണക്. 'ഓയട്ടാ ട്രാക്ഷൻ' എന്ന 
അക്ഡിറ്ഡക് ഓഡിറ്ക് സ്ാപനത്ിടറെ 
സായങ്തിക സഹായയത്ാടെയാണക് 
ഓഡിറ്ക് നെത്തുന്നതക്. മഹാരാജാസക് 
യകായളജിൽ നെന്ന പഠനത്ിനക് 
ഇതിനകണും തടന്ന വലിയ വാർത്ാ 
പ്രാധാന്യവുണും �ഹുജന ശ്രദ്ധയണും ലഭിച് 
എന്നതക് ഈ പ്രവർത്നത്ിടറെ സാധ്യ
തകളിയലക്ക് വിരൽ ചൂണ്ന്.

ടുത് ശസില്പശാലയസിൽ വസിദഗ്ദ്ധരുതട ക�തൃ
ത്ത്സിലുള്ള ക്ാസുേളും സംവാദങ്ങളും 
�ടന്നു.
പരസിസ്സിതസിശാസ്ത്രവുമായസി ബന്തപ്ട്ട 
വസിവസിധ വസിഷയകമഖലേളസിൽ �സിതന്ന
ത്സിയ ഗകവഷേരും വസിദ്യാർത്സിേളും 
ശസില്പശാലയസിതല അവതരണങ്ങളുമായസി 
ബന്തപ്ട്ട് ഗ്രൂപ്് ചർച്േൾക്കും സംവാദ
ങ്ങൾക്കും ക�തൃത്ം �ൽേസി. പുതതായസി 
രൂപീേരസിച് പഠ�സംഘത്സിതറെ ോവസി 
പ്രവർത്�ങ്ങൾ ആസൂത്രണം തചയ്ത 
കശഷമാണ് ശസില്പശാല അവസാ�സിച്ത്.
പരസിസ്സിതസിസംരക്ണവുമായസി ബന്തപ്
ട്ട ഐ.ആർ.ടസി.സസി.യുതട ഇടതപടലുേളസിൽ 
വവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള പുതതലമുറതയ ഒരു കുടക്ീ
ഴസിൽ തോണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം കൂടസിയായസിരു
ന്നു ശസില്പശാല.
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പഠകനോദ്യോനം: 
ആദിവോസി വിദ്യോഭ്യോസത്ിന്

പുതിയ അകന്ഷേം



ോസർകഗാഡ്  ത�ക്ാൻതജയസിൽ 
�സിന്ന് േളസിമൺ/ തഡകക്ാപാഷ് 
പരസിശീല�ത്സി�് ഐ.ആർ.ടസി.സസി.
യസിൽ വന്ന 27 കപർക്് പരസിശീല� 
�ാളുേൾ വ്യത്യസ്മായ അനുേവമായസി. 
പുതസിയ ോര്യങ്ങൾ പഠസിക്ാനും പങ്കു 
തവയ്ാനും  പ്രായകമാ 
പ്രതസിസന്സിേകളാ അവർക്് തടസ്മാ
യസില്. യന്ത്രസഹായകത്ാതട ഉള്ള 
േളസിമൺപാത്ര �സിർമ്ാണം,  േളസിമൺ 
ഉപകയാഗസിച്ചുള്ള ആേരണ �സിർമ്ാ
ണം, അലകോര വസ്തുക്ളുതട �സിർമ്ാ
ണം, തഡകക്ാപാഷ് (ചസിത്രങ്ങൾ 
ഒട്ടസിച്ചു തോണ്് ) ഡസിവസൻ രീതസിേൾ 
എന്നസിവ �സിർമസിക്ാനുള്ള  പരസിശീല�
മാണ് അവർ ക�ടസിയത്. ജനുവരസി 6 �് 
ആരംേസിച് പരസിശീല�ം 20�ാണ് 
സമാപസിച്ത്.

"രണ്ടു വാർഡുേളസിൽ �സിന്നായസി 
ഏേകദശം 200 ഓളം കുടുംബങ്ങളാണ് 
േളസിമൺ പാത്ര �സിർമാണവുമായസി 
ബന്തപ്ട്ട കജാലസിേൾ തചയ്യുന്നത്. 
സ്ന്തമായസി ഒരു തേട്ടസിടവും തസാവസ
റെസിയും �ാട്ടസിൽ ഉണ്്. ഇവസിതട പഠസിച് 
ോര്യങ്ങൾ എല്ാം ഒരു കൂട്ടായ്മയായസി 
അവസിതട തചയ്ാൻ ആണ് ഉകദേശസിക്കു
ന്നത് ", ത�ക്ാൻതജ സ്കദശസിയും 
പരസിശീല�ാർത്സിയുമായ പസി. സുജസിത് 

മണ്ണിൽ വണിരണിയുന്ന ചണിത്രങ്ങൾ

കുമാർ പറഞ്ഞു. �ാലു 
മക്ളുതട അമ്യായ 
രമണസി ബദസിയടുക് 
ഏതറ സകന്താഷ
കത്ാതടയാണ് 
പരസിശീല�ത്സിൽ 
പതകേടുക്കുന്നത്.  
കൂടുതൽ ഉത്പന്ന
ങ്ങൾ �സിർമസിക്കുവാ
നും അതസിലൂതട ഉകപക്സിച് സുധാേരൻ ഈ കജാലസി

യസികലക്് തസിരസിതേ വന്നതം വർഷ
ങ്ങൾക്് മുൻപ് ഐ.ആർ.ടസി.സസി. 
ഒരുക്സിയ പരസിശീല�ത്സിലൂതട തതന്ന 
ആയസിരുന്നു.

ഐ. ആർ. ടസി. സസി. മുൻ ഡയറക്ടറം 
ശാസ്ത്രജ്ഞയുമായ കഡാ. എം. ലളസിതാം
ബസിേയുതട ക�തൃത്ത്സിൽ ആണ് 
പരസിശീല�ം �ടക്കുന്നത്. സർക്ാർ 
സഹായകത്ാതട �ടത്ന്ന പരസിപാടസി
യസിൽ തേ. ഗീത, സുകബഷ് ബാബു 
തേ.തേ., കഗാപൻ, യകശാദ എൻ., രമ 
ആർ. എന്നസിവർ ക്ാസ്സുേൾ �യസിക്കു
ന്നു.

മൺപാത്ര �സിർമ്ാണ തതാഴസിലാളസി
േൾ സാമ്പത്സിേമായും സാമൂഹ്യമാ
യും അനുേവസിച് പസിന്നാക്ാവസ്തയ 
അതസിജീവസിക്ാൻ യന്ത്രസഹായകത്ാ
തടയും സാകകേതസിേവസിദ്യാ �വീേരണ
ത്സിലൂതടയും ഐ.ആർ.ടസി.സസി. �ടപ്സി
ലാക്സിയ പധേതസിേളുതട തടർച്യാണ് 
പരസിശീല� പരസിപാടസിേൾ.

വരുമാ�ം വർധസിപ്സിക്ാനും പരസിശീല
�ത്സിലൂതട സാധസിക്കും എന്ന് രമണസി 
സാക്്യതപ്ടുത്ന്നു.

"കചാറം േറസിയും തവയ്ക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്ാൻ മാത്രകമ അറസിയുമായസിരു
ന്നുള്ളു. ഇതപ്ാ കുതറ ോര്യങ്ങൾ കൂതട 
പഠസിച്ചു 58ോര�ായ സുധാേരൻ 
സാക്്യതപ്ടുത്സി.  മൺപാത്ര �സിർ
മ്ാണ രംഗതത് കജാലസി തതന്ന 

മൺപാത്ര 
നിർമാണ 
ക�ാഴിലാളിെൾക്്
15 ദിവസകതെ
പരിശീലനം നൽെി

3പരിശീലനതെിൽ നിന്ം



നൂത� സാകകേതസിേവസിദ്യേൾ ഉപകയാ
ഗസിച്് ഐ.ആർ.ടസി.സസി.യസിൽ �ടത്സിവരു
ന്ന മത്്യക്കൃഷസി ജ�ശ്രധേയാേർഷസിക്കു
ന്നു. ബകയാക്ാേ് സാകകേതസിേവസിദ്യ 
ഉപകയാഗസിച്ചുള്ള അതസിസാന്ദ്ര മത്്യക്കൃ
ഷസിയുതട ഉദ്ഘാട�ം തെബ്രുവരസി 10 �് 
ഐ.ആർ.ടസി.സസി. ഡയറക്ടർ കഡാ.എസ്.
ശ്രീകുമാർ �സിർവഹസിച്ചു.

സ്ലം, ജലലേ്യത, തീറെയ്കാവശ്യമായ 
ചസിലവ് എന്നസിവയാണ് കേരളത്സിൽ 
മത്്യേർഷേർ ക�രസിടുന്ന പ്രധാ� 
തവല്ലുവസിളസിേൾ. എന്നാൽ ബകയാക്ാ
േ് സാകകേതസിേവസിദ്യയുതട സഹായ
കത്ാതട ഈ ചസിലവുേൾ ഗണ്യമായസി 
കുറയ്കാനും, കുറഞ്ഞ സ്ലത്് കൂടസിയ 
സാന്ദ്രതയസിൽ മത്്യങ്ങതള വളർത്ാ
നും േഴസിയും.

മത്്യങ്ങളുതട വസിസർജ്യതത് ബാക്ടീരസി
യേളുതട സഹായകത്ാതട 
സൂക്ഷ്മസസ്യങ്ങളുമായസി കചർന്ന് ക്ാ
ക്കുേളാക്സി മാറ്ന്നു. ഇവ മത്്യങ്ങൾക്കു
ള്ള േക്ണമായസി മാറം. ഇതവഴസി കൃത്രസിമ
മായസി മത്്യങ്ങൾക്് �ൽകുന്ന തീറെ 
കുറയ്കാൻ സാധസിക്കുന്നു. ബകയാക്ാക്് 

കുറഞ് െിലവിൽ ഇനി കൂടുതൽ മത്്യം
ബകയോക്ോേ് മത്്യക്കൃഷിരീതി ഉദ്ഘോടനം ലെയ്തു

സാകകേതസിേവസിദ്യ ഉപകയാഗസിച്് വളർ
ത്ന്ന മീനുേൾക്് കരാഗപ്രതസികരാധ 
കശഷസിയും കൂടുതലാണ്.

രാജ്യത്് തതന്ന ഇത്രം പരീക്ണ
ങ്ങൾ പ്രചാരം ക�ടസിവരുന്നകതയുള്ളൂ. 
ഗസിഫ്റ് (Genetically Improved Farming 
Tilapia) മത്്യങ്ങളാണ് �സിലവസിൽ ഈ 

ബസയ്റാസ്്റാക്് മത്്യക്കൃഷിരീതി ഐ.ആർ.ടി.സി. ഡയറക്ടർ
സഡ്റാ.എസ്.ശ്ീകുമ്റാർ ഉദ്ഘ്റാടനം ചെയ്തു

രീതസിയസിൽ ഐ.ആർ.ടസി.സസി.യസിൽ കൃഷസി 
തചയ്യുന്നത്.

രജസിസ്ടാർ തേ.തേ. ജ�ാർദേ�ൻ, 
തപ്രാെ.ബസി.എം. മുസ്െ, സ്ാതസി എം., 
വസിപസിൻ ടസി., പ്രമീള ജസി., എന്നസിവർ 
ഉദ്ഘാട� ചടങ്ങസിൽ സംബന്സിച്ചു.

നയരൂപീേരേത്ിൽ നവീന മോറ്റങ്ങൾക്്
കനതൃത്ം നൽേി ഐ.ആർ.ടി.സി.

കഭോപോൽ IIFM വിദ്യോർത്ിേൾക്്
ശില്പശോല സംഘടിപിച്ചു

2020-2021 സാമ്പത്സിേ വർഷകത്
ക്കുള്ള പധേതസിേൾ തയ്ാറാക്കുന്നതസി
�് മുകന്നാടസിയായസി ഐ.ആർ.ടസി.
സസി.യുതട ക�തൃത്ത്സിൽ സംസ്ാ�
തത് തകദേശസ്ാപ�ങ്ങളുമായസി 
ബന്തപ്ട്ട് പ്രവർത്സിക്കുന്നവർക്കു 
ള്ള ഏേദസി� ശസില്പശാല �ടത്സി.

തണ്ീർത്ട സംരക്ണം, ജലസംര
ക്ണം, വസികേന്ദ്രീകൃത മാലസി�്യസം
സ്രണം, ഊർജ്ജസംരക്ണം 
എന്നീ രംഗത്് �ടത്സിയ വസിജയേ
രമായ ഇടതപടലുേളുതടയും മാതൃേേ
ളുതടയും തടർച്യായാണ് ഇത്രത്സി
ലുള്ള ഒരു ശസില്പശാല 
സംഘടസിപ്സിച്ത്.

ഐ.ആർ.ടസി.സസി. ഡയറക്ടർ 
കഡാ.എസ്. ശ്രീകുമാർ ശസില്പശാല 
ഉദ്ഘാട�ം തചയ്തു. ദുരന്ത ലഘൂേര
ണങ്ങൾക്് പഞ്ായത് തലത്സിൽ 
ഇടതപടലുേൾ �ടകത്ണ്തസിതറെ 
ആവശ്യേതതയ കുറസിച്് കഡാ.എസ്. 

ശ്രീകുമാർ സംസാരസിച്ചു. "�സിലവസിൽ 
റവ�്യൂ വകുപ്സിനു േീഴസിൽ വസികല്ജ് 
ഓെീസുേൾക്ാണ് ഇത്രം പ്രവർ
ത്�ങ്ങൾക്കുള്ള ചുമതല. തകദേശസ്
യംേരണ സ്ാപ�ങ്ങതള ജ�േീയ 
ബന്വും അനുബന് സംവസിധാ�ങ്ങ
ളും ശരസിയായ രീതസിയസിൽ വസി�സികയാഗസി
ച്ാൽ ദുരന്തസാഹചര്യതത് െലപ്രദ
മായസി ക�രസിടാൻ േഴസിയും.

രജസിസ്ടാർ തേ.തേ. ജ�ാർദേ�ൻ 
സ്ാഗതമാശംസസിച്ചു. തപ്രാെ. പസി.തേ. 
രവീന്ദ്രൻ, തപ്രാെ.ബസി.എം. മുസ്െ, 
ഹരസിതസഹായ സ്ാപ�ം സംസ്ാ� 
കോർഡസിക�റെർ ടസി.പസി. ശ്രീശകേർ, 
റീജണൽ കോർഡസിക�റെർ ജയ് 
കസാമ�ാഥ്, പരസിഷത്് തപ്രാഡക്ൻ 
തസക്ട്ടറസി പസി.വസി. കജാസെ്, ഐ.
ആർ.ടസി.സസി.-പസി.ഐ.യു. തസക്ട്ടറസി 
എ.തേ. മാതയു എന്നസിവർ ക്ാസുേൾ 
�യസിച്ചു.

കോപ്ാലസിതല Indian Institute of 
Forest Management ൽ �സിന്നും വന്ന 
കൊറസ്ടസി മാക�ജ്തമറെ് വസിദ്യാർത്സി
േൾ ഐ.ആർ.ടസി.സസി. ശസില്പശാലയസിൽ 
പതകേടുത്. 36 കപരാണ് സംഘത്സി
ലുണ്ായസിരുന്നത്. കേരളത്സിലുണ്ായ 
പ്രളയങ്ങളുതട പശ്ാത്ലത്സിൽ 
Disaster management-മായസി ബന്
തപ്ട്ട ക്ാസുേളും അവതരണങ്ങളുമാ
ണ് ശസില്പശാലയസിൽ �ടന്നത്. 
ഐ.ആർ.ടസി.സസി. ഡയറക്ടറം േൌമശാ
സ്ത്രജ്ഞനുമായ കഡാ.എസ്. ശ്രീകു
മാർ, എ�ർജസി വസിോഗം കമധാവസി 
തപ്രാെ.ബസി.എം. മുസ്െ എന്നസിവർ 
ക്ാസുേൾക്് ക�തൃത്ം �ൽേസി. 
പത് ദസിവസതത് പഠ�േ്യാമ്പസി�ാ
യസി തൃശൂരസിതല കേരള വ�ഗകവഷണ 
കേന്ദ്രത്സിൽ എത്സിയതായസിരുന്നു 
വസിദ്യാർത്സിേൾ. വ�ഗകവഷണ 
കേന്ദ്രത്സിതല  സീ�സിയർ സയറെസിസ്റ് 
രവീന്ദ്രൻ വസി.പസി.യുതട ക�തൃത്ത്സിലാ
ണ് വസിദ്യാർത്സിേൾ ഐ.ആർ.ടസി.
സസി.യസിൽ എത്സിയത്.
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വിദ്യോർത്ിേൾക്് അറിവിലറെ ഉദ്യോനലമോരുക്ി
'പഠകനോദ്യോനം' പ്രകത്യേ വിദ്യോഭ്യോസ പദ്ധതി

ഇടുക്ി ജസില്യസിതല  കഗാത്രവർഗ്ഗ 
വസിദ്യാർത്സിേളുതട ശാസ്ത്ര-ഗണസിത 
വസിഷയങ്ങളസിതല അേസിരുചസി വളർത്ാ
�ായസി  �ടത്ന്ന പ്രകത്യേ വസിദ്യാ
േ്യാസ പധേതസിയാണ് പഠക�ാദ്യാ�ം. 

ഐേ്യരാഷ്ട്ര സംഘട�യുതട ോഗമായ 
UNICEF ഉം ഐ.ആർ.ടസി.സസിയും 

അനഘ ഇ.
അഖിൽ ചബന്ി ഇടുക്ി േില്ലയികല  ചിന്നപ്ാറക്കുടി, 

മന്നാങ്കണ്ം, പൂമാല, അരീക്കുഴ എന്നീ 
പ്രഡദശങ്ങളികല വിദ്ാർത്ിെളാണ് 
പഠഡനാദ്ാനം പ്രവർതെനങ്ങളികല 
പങ്കാളിെൾ.

ഇ�ിഡനാടെം നൂഡറാളം വിദ്ാർത്ി
െൾ ക്ാസ്സുെളിൽ പകങ്കടുത്തു.

വിദഗ്ദ്ധർ നയിക്കുന്ന വവവിധ്മാർ
ന്ന പഠനപ്രവർതെനങ്ങൾ

പുതസിതയാരു അനുേവമായസി.

30 ഓളം വരുന്ന അധേ്യാപേരുതടയും 
മറെ് വസിദഗ്ദ്ധരുതടയും കൂട്ടായ 
പ്രവർത്�ത്സിലൂതടയാണ് ഉള്ളടക്
വും മറ്ം ചസിട്ടതപ്ടുത്സിയസിരസിക്കുന്നത്.  
പരീക്ണങ്ങളും ഗണസിതവും തചയ്സിച്ചു 
ോണസിച്ചും കചാദ്യങ്ങൾ കചാദസിപ്സിച്ചും 
അക�്ഷസിപ്സിച്ചും അവർതതന്ന 
അവരുതട ഉത്രത്സികലക്് സ്യം 
എത്സികച്ർന്നു.

ോഷ പലകപ്ാഴം ഒരു തവല്ലുവസിളസിയാ
യസി മാറകമ്പാൾ ഊരുേളസിൽ �സിന്നുള്ള
വർ തതന്ന പ്രാകദശസിേ ോഷയസിൽ 
പഠക�ാദ്യാ� പ്രവർത്�ങ്ങൾക്് 
ക�തൃത്ം �ൽേസി എന്നുള്ളതാണ് 
മതറൊരു പ്രകത്യേത. വസിദ്യാർത്സിേളസി
തല എഴത്ം വായ�യും കപ്രാത്ാഹസി
പ്സിക്ാനും പ്രകത്യേ പരസിപാടസിേളുണ്്.

ത്സിലൂതട സാധസിച്ചു. 
ജ�വമത്രസി 
എേ് വസസ് 
�ടത്സിയ 
ഫുഡ് കബാൾ 
േ്യാമ്പസിൽ പഠക�ാ
ദ്യാ�ത്സിതല 13 
കുട്ടസിേൾ തസിര
തഞ്ഞടുക്തപ്ട്ടു. 
കൂടാതത, രണ്് 
കുട്ടസിേൾ 
സംസ്ാ� 
ഫുട്കബാൾ 
ടീമസികലക്കും 
തസിരതഞ്ഞടുക്
തപ്ട്ടു.

ഇകതാതടാപ്ം 
കുട്ടസിേളസിതല 
വ്യക്തസിത് വസിേസ
�ത്സിനും ആത്മ
വസിശ്ാസം വർധേസി
പ്സിക്ാനും 

സംയുക്തമായാണ് 
ഈ പധേതസി �ടപ്സി
ലാക്കുന്നത്.  
വവവസിധ്യമാർന്ന 
പ്രാകയാഗസിേ 
പഠ� 
പ്രവർത്�ങ്ങളസിലൂ
തടയാണ് പാഠ്യവസി
ഷയങ്ങൾ വസിദ്യാ
ർത്സിേൾക്് 
വേമാറന്നത്.
പഠക�ാദ്യാ�ത്സി
തറെ ോഗമായസി കഗാ
ത്രവർഗ്ഗ വസിദ്യാർ
ത്സിേൾക്് 
മാത്രമായസി മൂന്ന് 
കേന്ദ്രങ്ങളും മറെ് 
വസിദ്യാർത്സിേൾ
ക്ായസി ഒരു 
കേന്ദ്രവും ഇടുക്സി
യസിൽ 
പ്രവർത്സിക്കുന്നു.

പഠക�ാദ്യാ�ത്സിതറെ ഇടതപടലുേളസി
ലൂതട സാധസിച്ചു. ക്ാസ്സുേളസിൽ 
തപാതതവ ഉൾവലസിഞ്ഞ പ്രകൃതം 
ോണസിക്കുന്ന കുട്ടസിേൾ മുകമ്പാട്ട് 
വരുന്നതായസി അധേ്യാപേർ സാക്്യ
തപ്ടുത്സി. ജ�പ്രതസി�സിധസിേളും 
അധേ്യാപേ സമൂഹവും ഉകദ്യാഗസ്
രും �ാട്ടുോരും പഠ�പ്രവർത്�ങ്ങ
കളാതടാപ്മുണ്്.

വസിദഗ്ദ്ധ അധേ്യാപേർ, സാമൂഹസിേ 
പ്രവർത്േർ തടങ്ങസിയവരുതട സന്ദ
ർശ�ങ്ങൾ കുട്ടസിേൾക്് പുത്ൻ 
അറസിവും അനുേവങ്ങളും സമ്ാ�സിച്ചു. 
പഠക�ാദ്യാ�ത്സിതറെ ആദ്യഘട്ടം 
തെബ്രുവരസിയസിൽ അവസാ�സിക്കും. 
രണ്ാം ഘട്ടം സംസ്ാ� വ്യാപേമാ
യസി �ടപ്സിലാക്ാനുള്ള തയ്ാതറടുപ്സിലാ
ണ് ഐ.ആർ.ടസി.സസി.

സൂര്യഗ്രഹണത്ിസന്റാടനുബന്ിച്ച് നടന് പഠസന്റാദ്യ്റാനം പ്രവർത്നങ്ങളുചട
ഭ്റാഗമ്റായി നിരീക്ഷണത്ിസേർചപെട്ടുചക്റാണ്ിരിക്കുന് വിദ്യ്റാർത്ിനി

വസിദ്യാേ്യാസ രംഗത്് രാജ്യത്് 
തതന്ന ഒന്നാം സ്ാ�ത്ാണ് കേരള
തമകേസിലും, ആദസിവാസസി-കഗാത്ര വസിോഗ
ത്സിൽ ഉൾതപ്തട പലതരത്സിലും 
അവഗണ�േൾ ക�രസിട്ടുതോണ്സിരസിക്കു
ന്ന വസിോഗങ്ങൾ ഈ ക�ട്ടത്സിതറെ 
ഗുണകോക്താക്ളല്. ഈ സാഹചര്യ
ത്സിലാണ് പഠക�ാദ്യാ�ത്സിലൂതടയു
ള്ള ഇടതപടൽ ക്സിയാത്മേവും ശ്രകധേ
യവും ആകുന്നത്.

ശാസ്ത്രത്സിതറെ വസിവസിധ പാഠങ്ങൾ 
ലഘുവായും പ്രാകയാഗസിേ പരീക്ണ
ങ്ങളസിലൂതടയും പരസിചയതപ്ടുത്കമ്പാൾ 
വസിദ്യാർത്സിേൾക്് അത് കൂടുതൽ 
സ്ായത്മായസിത്ീരുന്നു. ത�ത് 
കൃഷസിരീതസിയും ജീവസിതരീതസിയുതമല്ാം 
ക്ാസ്് മുറസിേളസിൽ ഇത്രത്സിൽ 
പരീക്ണങ്ങളായസി അവതരസിപ്സിക്
തപ്ടുകമ്പാൾ വസിദ്യാർത്സിേൾക്് അത് 

വസിജ്ഞാക�ാത്വം, സൂകര്യാത്വം 
എന്നസിങ്ങത� സയൻസും ഗണസിതവുമാ
യസി ബന്തപ്ട്ടുവരുന്ന ദസിവസങ്ങൾ 
വ്യത്യസ്മായ ക്ാസ്സുേളും പരീക്ണ
ങ്ങളും അടങ്ങസിയ പ്രകത്യേ പഠ� 
ദസി�മായസി ആചരസിച്ചു.

പഠ�ത്സിക�ാതടാപ്ം േലാോയസിേ 
രംഗങ്ങളസിലും കുട്ടസിേളസിതല േഴസിവ് 
വളർത്സിതയടുക്ാൻ പഠക�ാദ്യാ�
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ോലം ആവശ്യതപ്ടുന്ന മാറെങ്ങൾ 
ക്സിയാത്മേമായസി �ടപ്സിലാക്സിതക്ാ
ണ്് ഒരു സമൂഹം മുന്നസികലക്് വരുന്ന 
ോഴ്ചയാണ് അട്ടപ്ാടസിയസിൽ �മുക്് 
ോണാൻ േഴസിയുന്നത്. ഐ.ആർ.ടസി.
സസി.യുതട സഹായകത്ാതട അട്ടപ്ാടസി
യസിൽ �ടപ്സിലാക്കുന്ന �ബാർഡസിതറെ 
പധേതസിയാണ് ടസി.ഡസി.എെ്. വാടസി. 
പുതൂർ പഞ്ായത്സിതല എട്ട് 
ആദസിവാസസി ഊരുേളസിലായസി �ടപ്സി
ലാക്സിയ പധേതസിയസിൽ �ീർത്ട 
വസിേസ�ം, കൃഷസി വ്യാപസിപ്സിക്ൽ, 
സുസ്സിരവും ആദായേരവും ആയ 
തതാഴസിൽ ലേ്യമാക്ൽ തടങ്ങസി 
�സിരവധസി പ്രവർത്�ങ്ങളാണ് �ട
ത്സിവരുന്നത്. ഇതസിതറെ തടർച്യായസി 
ആരണ്യ വരൈബൽ ൊർകമഴ്് ഓർഗ
വ�കസഷതറെ ക�തൃത്ത്സിൽ വജവ 
ോർഷസിേ ഉത്പന്നങ്ങൾ േയറെസി 
അയക്കുന്ന സുമസിന്ദർ (Suminter) എന്ന 

അട്ടപോടി ടി.ഡി.എെ്.-വോടി പദ്ധതി

മോതൃേയോേ് ഈ മുകന്റ്റം
േമ്പ�സിയുമായസി കചർന്ന് ത�ലസിക് 
സംസ്രസിച്ചു �ൽകുന്ന പധേതസി ആരംേസി
ച്ചു.

ഇകത സ്ാപ�വുമായസി കചർന്ന് 
വരൈബൽ ഡവലപ്്തമറെ് െണ്സിൽ 
ഉൾതപട്ട േർഷേർക്് അശ്ഗന് 
എന്ന ആയുർകവദ സസ്യത്സിതറെ 
ോർഷസിേ സാധ്യതേൾ മ�സ്സിലാ
ക്ാൻ പരസിശീല�ം �ൽകുേയും 
അതസിതറെ ോഗമായസി ചീരക്ടവ് 
ഊരസിൽ ഒരു തഡകമാ ക്ാട്ട് �സിർമസിക്കു
േയും തചയ്തു. ഈ പ്രവർത്�ങ്ങളും 
മസിേച് രീതസിയസിൽ മുകന്നാട്ട് കപാകുന്നു. 
തചടസിേൾക്് �ല് വളർച്യും പ്രതീ
ക്സിച് ഗുണകമന്മയും ഉണ്്.
പൂർണ്മായും വജവരീതസിയസിലാണ് 
കൃഷസി തചയ്യുന്നത്. തവള്ളം വളതര 
കുറവ് മതസി. സസ്യത്സിതറെ കവരാണ് 
മരുന്നായസി ഉപകയാഗസിക്കുന്നത്.

എഞ്ിനിയറിങ്ങ്
വിദ്യോർത്ിേൾക്്
പരിശീലനപരിപോടി

പുതുവത്രോകഘോഷം

ഐ.ആർ.ടി.സി.
എക്ിേയുട്ടീവ് കയോഗം

ജി.ഐ.എസ്. - റികമോട്ട് ലസൻസിങ്
പരിശീലന പരമ്പര

തസിരുവ�ന്തപുരതത് ബാർട്ടൺഹസിൽസ് 
ഗവൺതമറെ് എഞ്സി�സിയറസിംഗ് 
കോകളജസിതല രൈാൻകലേഷണൽ എഞ്സി
�സിയറസിംഗ് വസിദ്യാർത്സിേൾക്ായസി 
ഐ.ആർ.ടസി.സസി. എ�ർജസി ഡസിവസിഷതറെ 
ക�തൃത്ത്സിൽ ശസില്പശാല �ടത്സി. 
ജനുവരസി 13 മുതൽ 22 വതര പത്് 
ദസിവസമായസിരുന്നു ശസില്പശാല.
സാകകേതസിേവസിദ്യതയ സാമൂഹ്യപുകരാഗ
തസിയ്കായസി ഉപകയാഗസിക്ാനും ഐ.ആർ.
ടസി.സസി. അത്രത്സിൽ �ടത്ന്ന 
പ്രവർത്�ങ്ങൾ പരസിചയതപ്ടാനും 
കവണ്സിയാണ് യുവ എഞ്സി�സിയർമാർ 
പരസിശീ� പരസിപാടസിയസിൽ പതകേടുത്ത്.
ഐ.ആർ.ടസി.സസി.യസിതല വസിവസിധ ഡസിവസി
ഷനുേളസിൽ �ടക്കുന്ന ശാസ്ത്ര-സാകകേ
തസിേ പ്രവർത്�ങ്ങൾ പ്രാകയാഗസിേമാ 
യസി മ�സ്സിലാക്കുേയും അവയുതട 
വസിപുലീേരണ സാധ്യതേൾ �സിർകദശസി
ക്കുേയും തചയ്യുേ എന്നതായസിരുന്നു 
സംഘത്സിതറെ പ്രധാ� പ്രവർത്�ം.
എ�ർജസി ഡസിവസിഷൻ കമധാവസി തപ്രാെ. 
ബസി.എം. മുസ്െയുതട മാർഗ്ഗ�സിർകദേശ
ങ്ങൾക്നുസരസിച്് �ടന്ന പഠ�പ്രവർ
ത്�ങ്ങൾക്് ഐ.ആർ.ടസി.സസി. 
എഞ്സി�സിയർ ശ്രീരാജ് പസി. ക�തൃത്ം 
�ൽേസി. 18 കപരായസിരുന്നു സംഘത്സിലു
ണ്ായസിരുന്നത്.

2019 ഡസിസംബർ 30 �് ഐ.ആർ.
ടസി.സസി. �ടത്സിയ ക്സിസ്തുമസ്- പുതവ
ത്ര ആകഘാഷ പരസിപാടസിേളസിൽ 
ഐ.ആർ.ടസി.സസി., പസി.പസി.സസി., പസി.ഐ.
യു. ജീവ�ക്ാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും 
പതകേടുത്. മുതസിർന്ന പരസിഷത്് 
പ്രവർത്േൻ തേ. മക�ാഹരൻ 
സാംസ്ാരസിേ പ്രോഷണം �ടത്സി 
പരസിപാടസി ഉദ്ഘാട�ം തചയ്തു. പ്രവർത്
േരുതട വസിവസിധ േലാപരസിപാടസിേൾ 
അരകങ്ങറസി.

ഐ.ആർ.ടസി.സസി. എക്സിേയുട്ടീവ് േമ്സിറെസി 
കയാഗം 2019 ഡസിസംബർ 12 �് 
തസമസി�ാർ ഹാളസിൽ വച്് കചർന്നു. 
സമീപോലതത് പ്രവർത്�ങ്ങൾ 
വസിലയസിരുത്ാനും ോവസി പധേതസിേൾ 
ആസൂത്രണം തചയ്ാനും കവണ്സിയാണ് 
കയാഗം കചർന്നത്.

ഐ.ആർ.ടസി.സസിയസിതല പ്രകൃതസിവസിേവ 
പരസിപാല� വസിോഗത്സിതറെ േീഴസിലുള്ള 
ജസി.ഐ.എസ്.-വസിദൂരസംകവദ� 
സാകകേതസിേവസിദ്യാ കേന്ദ്രത്സിതറെ (GIS 
& Remote Sensing centre) ക�തൃത്
ത്സിൽ വസിദ്യാർത്സിേൾക്കും ഗകവഷ
േർക്കുമുള്ള പരസിശീല� പരമ്പര 
വസിജയേരമായസി മുകന്നറന്നു. 

ഉന്നതവസിദ്യാേ്യാസ രംഗത്ം തതാ
ഴസിൽകമഖലയസിലും GIS & Remote 
Sensing സാകകേതസിേവസിദ്യക്് ഇന്ന് 
ഏതറ പ്രാധാ�്യമാണ് ഉള്ളത്. ഒകക്ടാ
ബർ-ഡസിസംബർ മാസങ്ങളസിലായസി 
ആറ് ബാച്ചുേൾക്് പരസിശീല�ം 
�ൽേസി. ജനുവരസി 6 മുതൽ 8 വതര 
�ടന്ന ആറാം ബാച്സിൽ 18 കപർ 
പതകേടുത്. കേരളത്സി�േത്ം 
പുറത്�സിന്നുമുള്ള വസിദ്യാർത്സിേളും 
ഗകവഷേരും തപ്രാെഷണലുേളും 

ആണ് പരസിശീല�ത്സിൽ പതകേടു
ത്ത്.

മൂന്ന് ദസിവസതത് പരസിശീല�ത്സിൽ 
Fundamentals & applications of GIS & 
Remote Sensing, satellite image 
processing, land use-land cover 
classification, preparation of 
resource map, Google earth pro, GPS 
technology by field study എന്നീ 
വസിഷയങ്ങളസിലാണ് പ്രാകയാഗസിേ 
പരസിശീല�ം �ൽേസിവരുന്നത്.

GIS & Remote Sensing centre തല 
തപ്രാജക്ട് സയറെസിസ്റ്റുമാരായ ആ�ന്ദ് 
തസബാസ്റ്യൻ, രാജൻ.എം., തപ്രാജക്ട് 
അസസിസ്റന്റുമാരായ വസികവേ് 
അകശാേൻ, രാകഗന്ദു എൻ.ആർ. 
എന്നസിവരുതട ക�തൃത്ത്സിലാണ് 
പരസിശീല� പരസിപാടസി �ടന്നുവരുന്നത്.
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മലയാളത്സിതല ഏേ ശാസ്ത്രകപാർട്ട
ലായ ലൂക്യും യുണസിതസഫും ഐ.
ആർ.ടസി.സസി.യും സംയുക്തമായസി 
സംഘടസിപ്സിക്കുന്ന ലൂക് േ്സിസ്് 2.0 
ഓൺവലൻ സയൻസ് േ്സിസ്് 
അവസാ�ഘട്ടത്സികലക്്. �സിത്യജീവസി
തവുമായസി ബന്തപ്ട്ട കചാദ്യങ്ങൾക്് 
ഉത്രം േതണ്ത്ാൻ ശാസ്ത്രത്സിതറെ 
രീതസി ഉപകയാഗസിക്ാൻ സ്കൂൾ കുട്ടസിേതള 
കപ്രരസിപ്സിക്കുേ, അതവഴസി കുട്ടസിേളസിൽ 
ശാസ്ത്രാേസിരുചസി വളർത്േ എന്നതാണ് 
ഈ പരസിപാടസിയുതട ലക്്യം. േൌതസിേ
ശാസ്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, പരസിസരപഠ�ം, 
ഗണസിതം, വസിവര സാകകേതസിേവസിദ്യ 
എന്നീ കമഖലേളസിൽ �സിന്നായസി 

ഓൺലലൻ സയൻസ് േ്ിസ്്
അവസോനഘട്ടത്ികലക്്

വസിദഗ്ധർ തയ്ാറാക്സിയ 1300-ഓളം 
കചാദ്യങ്ങളാണ് േ്സിസ്സി�ായസി ഒരുക്സി
യസിരസിക്കുന്നത്.

േ്സിസ്സിതറെ ഒന്നാം ഘട്ടത്സിൽ 
തപാതജ�ങ്ങളും പതകേടുത്. ഒന്നാം 
ഘട്ടം േടന്നവർക്് രണ്ാം ഘട്ട
ത്സിൽ 20 വസിഷയങ്ങളസിൽ �സിന്ന് 
ഇഷ്ടമുള്ളത് തസിരതഞ്ഞടുത്് േ്സി
സ്സിൽ പതകേടുക്ാം. എത്ര കമഖലേ
ളസിൽ കവണതമകേസിലും വസിദ്യാർഥസിേൾ
ക്് ഈ ഘട്ടത്സിൽ പതകേടുക്ാം. 
ഓകരാ വസിഷയത്സിലും വസിജയസിക്കുന്ന
വർക്്  പ്രകത്യേം ബാഡ്ജുേൾ 
�ൽകുന്നു. ഇതസിൽ �സിന്ന് തസിരതഞ്ഞടു
ക്കുന്ന വസിദ്യാർത്സിേൾക്ായസി 
സംസഥാ� തല ശസില്പശാലേൾ 
�ടത്ന്നു.

സംസ്ാ�ത്സി�േത്ം പുറത്മുള്ള 
മുഴവൻ വഹസ്കൂൾ, ഹയർതസക്ണ്
റസി വസിദ്യാർത്സിേൾക്കും പതകേടുക്ാവു
ന്ന വസിധത്സിലാണ് ലൂക് േ്സിസ്് 
രൂപേൽപ്� തചയ്തസിരസിക്കുന്നത്. 
ഇതസിക�ാടേം ആയസിരക്ണക്സി�് 
വസിദ്യാർത്സിേൾ മത്രത്സിൽ 
പതകേടുത് േഴസിഞ്ഞു.  ഒരു ലക്
കത്ാളം കുട്ടസിേതള ഇത്വണ 
േ്സിസ്സിൽ പതകേടുപ്സിക്ാ�ാകുതമന്നാ
ണ് േരുതന്നത്. വസിദ്യാർത്സിേൾക്് 
https://luca.co.in/quiz2020/ എന്ന 
ലസികേസിലൂതട േ്സിസ്സിൽ പതകേടുക്ാം.
ആവർത്�പ്ട്ടസിേയുതട 150-ാമത് 
വാർഷസിേത്സിതറെ ോഗമായസി കേരള 
ശാസ്ത്രസാഹസിത്യ പരസിഷത്് ലൂക് 
സയൻസ് കപാർട്ടൽ �ടത്സിയ ആദ്യ 
ലൂക് ഓൺവലൻ സയൻസ് േ്സി
സ്റസിൽ അൻപതസിയ�ായസിരകത്ാളം 
കപരാണ് രണ്് ഘട്ടങ്ങളസിലായസി 
പതകേടുത്ത്. ഇതസിതറെ വർധസിച് 
ജ�േീയത യൂണസിതസഫുമായസി 
സഹേരസിച്് ‘ലൂക് േ്സിസ്് 2.0’ 
�ടത്ാനുള്ള ഊർജ്ജമായസി. 
േ്സിസ്സിതറെ സംസ്ാ� തല ഉദ് ഘാട
�ം 2020 ജനുവരസി 1-�് തസിരുവ�ന്ത
പുരത്് പട്ടം ഗവതമെറെ് കമാഡൽ 
കഗൾസ് ഹയർ തസക്റെറസി സ്കൂളസിൽ 
SCERT ഡയറക്ടർ കഡാ. തജ. പ്രസാദ് 
�സിർവ്വഹസിച്ചു. എല്ാ ജസില്േളസിലും 
തസിരതഞ്ഞടുത് സ് കൂളുേളസിൽ ജസില്ാ
തല ഉദ് ഘാട�വും �ടന്നു.സകരള സയൻസ് സക്റാൺഗ്രസ്് സവദിയിൽ ലൂക് ക്ിസ്് 2.0 -ൽ

പചകെടുത്് മത്രിക്കുന് വിദ്യ്റാർത്ിനികൾ സക്റാർഡിസനറ്റർ എം.എസ്.വവശ്റാഖിചന്റാപെം

മണ്ണിര േകമ്പോസ്റ് യൂേിറ്റ് ഉദ്ഘോടനം ലെയ്തു
കടമ്പഴിപ്പുറം: ഐ.ആർ.ടസി.സസി. �ടപ്ാക്കു
ന്ന ബകയാതടേ് േസിസാൻ പധേതസിയുതട 
ോഗമായസി പുല്ലുണ്കശരസി �ീർത്ടത്സിൽ 
അനുവദസിച് 10 മണ്സിരേകമ്പാസ്റ് 
യൂണസിറ്േളുതട ഉദ്ഘാട�ം േടമ്പഴസിപ്പുറം 
പഞ്ായത്് പ്രസസിഡറെ് തേ. അംബുജാ
ക്സി ഉദ്ഘാട�ം തചയ്തു. �ീർത്ട േമ്റെസി 
പ്രസസിഡണ്് എം. രാജൻ അധ്യക്ത 
വഹസിച്ചു.

ോർഷസിേ മാലസി�്യങ്ങളും അവശസിഷ്ടങ്ങളും 
ശാസ്ത്രീയമായസി പരസിപാലസിക്ാനും സംസ്രസി
ക്ാനും ആണ് പധേതസി ലക്്യമസിടുന്നത്.
മണ്സിര േകമ്പാസ്റ് യൂണസിറെസിതറെ പ്രവർത്� 
രീതസിേതള കുറസിച്് തപ്രാെ. ബസി. എം. 
മുസ്െയും, ബകയാതടേ് േസിസാൻ, തേ. കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്ര്റാമപഞ്്റായത്് പ്രസിഡന്് 

ചക. അംബുജ്റാക്ഷി മണ്ിരക്സമ്പ്റാസ്റ് ഉദ്ഘ്റാടനം ചെയ്യുന്നു

എെ്.ഡബ്ലയു. കസായസിൽ പധേതസി
തയക്കുറസിച്് �ാച്ചുറൽ റസികസാഴ്് 
മാക�ജ് തമറെ്  ഡസിവസിഷൻ കമധാവസി 
ആർ. സതീഷ് ക്ാതസ്ടുത്. 
വാർഡ് തമമ്പർ ഒ. രാമകൃഷ്ണൻ, 
�ീർത്ട േമ്റെസി തസക്ട്ടറസി എ. 
സുബ്രഹ്മണ്യൻ, �ീർത്ട േമ്സിറെസി 
കോർഡസിക�റെർ എ. രാധ എന്നസിവർ 
സംസാരസിച്ചു. ബകയാതടേ് േസിസാൻ 
കോർഡസിക�റെർമാരായ പ്രജീഷ് 
സസി, ദർശസി�സി എം.പസി, മുഹമ്ദ് 
ഇസ്ായസിൽ പസി. തേ, ദസിലീപ് കുമാർ 
തേ, ോസ്രൻ എൻ, ദീപു വസി. 
എന്നസിവരും പതകേടുത്.
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