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ഗ്േരള ശാസ്തൊഹിത്യ പരിഷത്ച്
ഗഗ്വഷണ സ്ാപന്രം

'മഴവില്ച്' പദ്ധതി മുഖ്യമന്തി 
ഉദച്ഘാെന്രം ടെയച്തു

കുട്ിേളുടെ െയൻെച് പാർക്ച്

കേരള ഡവലപ്മെന്് ആന്് 
ഇന്നകവഷൻ സ്ട്രാറ്റജിേ് മേൌൺസിൽ 
(മേ-ഡിസ്് ) ആരംഭിക്കുന്ന ‘െഴവില്് ’ 
പ്രവർത്്രാധിഷ്ിത ശ്രാസ്ത്രപഠന 
പദ്ധതിയുമെ സംസ്്രാനതല 
ഉദ്ഘ്രാെനം മുഖ്െന്തി പിണറ്രായി 
വിജയൻ നിർവ്വഹിച്ചു. വിദ്്രാഭ്്രാസ 
കെഖലയിൽ സ്രാമൂഹ് ഇെമപെൽ 
നെത്്രാൻ ഈ പദ്ധതിയ്ക് 
േഴിയുമെന്ം കുട്ിേളിമല 

അകനവേഷണ്രാത്മേത അപഗ്രഥനകശഷി 
എന്നിവ വർദ്ധിപ്ിയ്ക്രാൻ സ്രാധിക്കുമെന്ം 
പദ്ധതി ഉദ്ഘ്രാെനം മെയ്തുമേ്രാണ്് 
മുഖ്െന്തി പറഞ്ഞു.

മേഡിസ്ിമന് കനതൃതവേത്ിൽ 
കേരളത്ിമല പ്രധ്രാനമപ്ട് അഞ്് 
ഉന്നത വിദ്്രാഭ്്രാസ സ്്രാപനങ്ങളില്രാണ് 
ഈ പ്രവർത്നം ആരംഭിക്കുന്നത്. 
ഗവൺമെന്് ആർെ്സ് കേ്രാകളജ്- 

തിരുവനന്തപുരം, െഹ്രാര്രാജ്രാസ് 
കേ്രാകളജ്- എറണ്രാകുളം, മേ.എഫ്.
ആർ.ഐ.- തൃശൂർ, ബ്രണ്ണൻ 
കേ്രാകളജ് - തലകശേരി എന്നനീ 
സ്്രാപനങ്ങകള്രാമെ്രാപ്ം ഐ.ആർ.
െി.സിയും ഈ നവനീന വിദ്്രാഭ്്രാസ 
പരനീക്ഷണത്ിൽ പങ്്രാളിയ്രാവുന്.

ജില്ാതല ഉദച്ഘാെന്രം 
ഐ.ആർ.െി.െിയിൽ
ഗണിതത്ിലുള്ള 
കുട്ിേളുമെ പ്ര്രാവനീണ്ം 
വിേസിപ്ിക്കുന്നതിന്രായി 
നെപ്ില്രാക്ിയ ‘െഞ്്രാെി’ 
പദ്ധതിയുമെ ഫലപ്ര്രാപ്ിയിൽ 
നിന്ളവ്രായ ആത്മവിശവേ്രാസെ്രാണ് 
ശ്രാസ്ത്രപഠനത്ിനുള്ള നവനീന 
പ്രവർത്നെ്രാതൃേ വിേസിപ്ിക്്രാൻ 
പ്രകെ്രാദനെ്രായമതന്ന് ‘െഴവില്് ’ 
പദ്ധതിയുമെ കനതൃതലത്ിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്നവർ പറയുന്.

പ്രാലക്്രാെ് ജില്്രാതല ഉദ്ഘ്രാെനം 
ജില്്രാ പഞ്്രായത്് പ്രസിഡന്്  
മേ. ബിനുകെ്രാൾ മുണ്ടൂർ ഐ.ആർ.
െി.സിയിൽ വച്് നിർവഹിച്ചു.

മെറു പ്ര്രായത്ിൽ തമന്ന 
കുട്ിേൾക്് ശ്രാസ്ത്രകബ്രാധവും 
ശ്രാസ്ത്രത്ിമന് രനീതിേളും 
സവേ്രായത്െ്രാക്കുന്നതിനുള്ള 
അനുഭവങ്ങൾ പ്രദ്രാനം മെയ്യുന്ന 
തുറന്ന അവസരങ്ങൾ ലഭ്െ്രാക്കുേ 
എന്ന ലക്ഷ്കത്്രാമെ ഐ.ആർ.
െി.സി ശ്രാസ്ത്രപ്രവർത്ന കേന്ദം 
ആരംഭിക്കുന്. േ്്രാമ്പസിമല 
വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങളുെ്രായി 
ബന്ധമപ്ടുത്ി ഒരുക്കുന്ന 
വ്ത്സ്തെ്രായ സജ്നീേരണങ്ങൾ 
ആയിരിക്കും സയൻസ് 
മസന്റിമന് പ്രധ്രാന 

ആേർഷണം. സയൻസ് മസന്ർ 
പ്രവർത്നങ്ങളുമെ രൂപകരഖ 
തയ്്രാറ്രാക്കുന്നതിന്രായി കെർന്ന 
ശില്പശ്രാല AIPSN എക്ിേയുട്നീവ് 
അംഗം കഡ്രാ. വികവേ് 
മെ്രാമണ്യ്കറ്രാ (നവനിർെിതി, 
മുംബബ) ഉദ്ഘ്രാെനം മെയ്തു. 
മപ്ര്രാഫ. പി. മേ. രവനീന്ദൻ, കഡ്രാ. 
എൻ. ഷ്രാജി, കഡ്രാ. സി. 
ര്രാെകൃഷ്ണൻ, മേ. വി. എസ്. 
േർത്്രാ, പി. രകെശ് കുെ്രാർ, 
റിസവേ്രാൻ സി, കഡ്രാ. മേ. ര്രാകജഷ് 
തുെങ്ങിയവർ ശില്പശ്രാലയ്ക് 
കനതൃതവേം നൽേി.

പാലക്ാെച്
നഗരെഭേളുടെ െമരേ മാലിന്യ 

പരിപാലനത്ിനച് വഴിടയാരുങ്ങുന്നു
പ്രാലക്്രാെ് ജില്യുമെ സെഗ്ര െ്രാലിന് 
പരിപ്രാലനം ലക്ഷ്ം മവച്്   ജില്്രാ 
ആസൂത്രണ സെിതിയുമെ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ 
നഗരസഭേൾക്്രായി നെത്ിയ ശില്പശ്രാല 
ഐ.ആർ.െി.സിയിൽ നെന്. മപ്ര്രാഫ. പി.
മേ. രവനീന്ദൻ വിഷയ്രാവതരണം നെത്ി. 
ജില്യിമല നഗരസഭേളിൽ പുതുത്രായി 
ചുെതലകയറ്റ ഭരണസെിതിേളുമെ 
കനതൃതവേത്ിൽ നെന്ന ഇത്രത്ിലുള്ള 
ആദ്  െർച്യ്രായിരുന് ഇത്. കൂെികച്രലിൽ 
വിവിധ നിർകദശങ്ങൾ ഉയർന് വന്. ജില്്രാ 
പഞ്്രായത്് പ്രസിഡന്് മേ. ബിനുകെ്രാളുമെ 
കനതൃതവേത്ില്രാണ് തുെർ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പുകര്രാഗെിക്കുന്നത്. 01

'മഴവില്ല് ' ജില്ലാതല ഉദല്ഘലാടനം പലാലക്ലാടല് ജില്ലാ 
പഞ്ലായത്ല് പ്രസിഡന്ല് കെ. ബിനുമമലാൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു
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ചെറുപ്രായത്തിൽതചനെ കുട്തികൾക്ക് 
ശരാസ്ത്രബ�രാധവും ശരാസ്ത്രത്തിചറെ 
രീതതികളും സ്രായത്മരാക്കുനെതതിനുള്ള  
അനുഭവങ്ങൾ പ്ദരാനും ചെയ്യുനെ 
തുറനെ അവസരങ്ങൾ നതിർബ�രാഭും 
�ഭതിബക്ണ്ടതുണ്ടക്. നമ്മുചെ 
ഔപെരാരതിക വതിദ്രാഭ്രാസ 
സുംവതിധരാനത്തിൽ ഇതതിനക് 
പരതിമതിതതികബേചറയരാണക്. ശരാസ്ത്രപഠനും 
പരാഠപുസ്തകത്തിൽ തചനെ 
പരതിമതിതചപെടുത്തുനെതുും കുട്തികളചെ 
അബന്ഷണത്ര അവസരും 
�ഭതിക്രാചത മുരെതിച്ക് ബപരാകുനെതുും 
നമുക്കുചുറ്റുമുള്ള അനുഭവമരാണക്. 
ആർജ്തിച് വതിവരങ്ങചേ 
ജ്രാനമരാക്തി  മരാറ്രാനുള്ള കുട്തികളചെ 
കഴതിവതിചന പരതിബപരാഷതിപെതിക്രാൻ 
പതതിവക് പഠനരീതതികൾ പര്രാപ്തമല്ല. 
പ്പ്മറതി (LP, UP) ത�ങ്ങേതിൽ 
�ബ�രാറട്റതി അനുഭവങ്ങൾ പകരരാൻ 
സരാധരാരണ നതി�യതിൽ കഴതിയരാറതില്ല. 
ഇക്രാര്ത്തിൽ വ്ത്സ്തമരാചയരാരു 
പരാത ചതേതിക്രാനുള്ള പരതിശ്രമത്തിനക് 
ബകരേത്തിൽ തുെക്മരാകുകയരാണക്.

ചതരാട്ും കണ്ും ബകട്ും ചെയ്ും അഥവരാ 
നതിരീക്ഷണങ്ങേതിലൂചെയും 
പരീക്ഷണങ്ങേതിലൂചെയും അറതിവതിചറെ 
അനന്ത വതിസ്മയങ്ങേതിബ�ക്ക് 
കെക്രാനുള്ള 
വരാതരായനചമരാരുക്കുകയരാണക് 'മഴവതില്ലക് ' 
ശരാസ്ത്രപഠന പരതിപരാെതി.

ഐ.ആർ.െതി.സതിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒനെര 
കതിബ�രാമീറ്ർ ചുറ്േവതിലുള്ള പ്പ്മറതി 
വതിദ്രാർത്തികൾക്രാണക് പദ്ധതതിയചെ 
ആദ്ഘട്ത്തിൽ പ്ബയരാജനും 
�ഭതിക്കുക. ഇവതിചെയള്ള വതിവതിധ പഠന 

ഐ.ആർ.െി.സിയിമല മസന്ർ കഫ്രാർ ജികയ്രാ 
ഇൻകഫ്രാർെ്രാറ്റിക്ിമന് ആഭിമുഖ്ത്ിൽ 
നെന്വരുന്ന ജി.ഐ.എസ്. ആൻഡ് റികെ്രാട്് 
മസൻസിംഗ് പ്ര്രാകയ്രാഗിേ  പരിശനീലനം 
പത്്രാെമത് ബ്രാച്്  വിജയേരെ്രായി  
പിന്നിട്ടു. സർവ്വേല്രാശ്രാലേളിൽ  നിന്ള്ള 
അധ്്രാപേർ, ഗകവഷേർ,  ബിരുദ- 
ബിരുദ്രാനന്തര വിദ്്രാർത്ിേൾ, സർക്്രാർ 
ഉകദ്്രാഗസ്ർ തുെങ്ങി കേരളത്ിനേത്ം 
പുറത്നിന്െ്രായി  വിവിധ കെഖലേളിൽ 
നിന്ള്ള 130-ഓളം  കപർ ഇതുവമര 
പരിശനീലന പരിപ്രാെിയിൽ പമങ്ടുത്.

ഐ.ആർ.െി.സിമയ സംബന്ധിച്ിെകത്്രാളം 
അഭിെ്രാനേരെ്രായ കനട്െ്രാണിത്. െറ്റു പല 
കെഖലേളിൽ എന്ന കപ്രാമല ജി.ഐ.എസ്. 
സ്രാകങ്തിേവിദ്യിലും െിേവുറ്റ ഒരു 
പരിശനീലന കേന്ദെ്രായി ഐ.ആർ.െി.സി 
െ്രാറിക്ഴിഞ്ഞു. ഈ വളർച് 
സ്രാമൂഹ്പുകര്രാഗതിയ്ക് ഉതകുന്ന തരത്ിൽ 
ആയിരിക്ണം എന്നതിലൂന്നിയ്രാണ് ഐ.
ആർ.െി.സിയുമെ ഈ കെഖയിമല പ്രവർത്നം. 
അതിന്രാൽ തമന്ന കേന്ദം ഏമറ്റടുക്കുന്ന 
പദ്ധതിേളിലും പ്രകത്േ ശ്രദ്ധ പതിപ്ിക്കുന്. 
നിലവിൽ മൂന് ജില്േളില്രായി നെത്ന്ന 
േവേ്രാറി പഠനം ഇത്രത്ിൽ ഒന്ന്രാണ്. 
പ്രാലക്്രാെ്, തൃശൂർ, കേ്രാഴികക്്രാെ് 
ജില്േളില്രാണ് ഇകപ്്രാൾ പഠനം നെക്കുന്നത്. 
ഇതു കൂെ്രാമത വിദ്്രാർഥിേൾക്്രായി  
കപ്ര്രാജക്ടുേൾ,   പി. എച്്. ഡി. 
േൺസൾട്ൻസിേൾ, ഇകന്ൺഷിപ്പുേൾ 
തുെങ്ങിയ കസവനങ്ങളും നൽേിവരുന്.

ഇതിമനല്്രാെ്രായി അത്്രാധുനിേ 
സൌേര്കത്്രാടു കൂെിയുള്ള ജി.ഐ.എസ്. 
ആൻഡ് റികെ്രാട്് മസൻസിംഗ്  ല്രാബം  
ജികയ്രാകപേഷ്ൽ  മരെയിനിങ് മസൻററും  
പ്രവർത്ിച്ചുവരുന്. ഒരു പ്രകദശമത്  
സെഗ്രെ്രായ വിേസനത്ിന്  പൂർണെ്രായ 
രനീതിയിൽ   ഭൌെശ്രാസ്ത്ര-സ്രാകങ്തിേ വിദ്േൾ  
പ്രകയ്രാജനമപ്ടുത്്രാൻ ഈ ല്രാബ് 
സഹ്രായേെ്രാണ്.  കേരളത്ിമല പ്ര്രാകദശിേ  
സവേയംഭരണ സ്്രാപനങ്ങളുമെ  
വിേസനത്ിന്രായി  കറ്രാഡ്  േണക്ിവിറ്റി, 
നിലവിമല ഭൂവിനികയ്രാഗ രനീതി, ദുരന്ത 
സ്രാധ്തേൾ, പ്രാരിസ്ിതിേ്രാഘ്രാത  പഠനം,  
ദുരന്തസ്രാധ്ത്രാ പഠനം,  േ്രാല്രാവസ്്രാ 
വ്തിയ്രാനം,  വനപരിപ്രാലനം 
എന്നിങ്ങമനയുള്ള െ്രാനദണ്ഡങ്ങൾ 
പരികശ്രാധിച്് വിശദെ്രായ െ്രാർഗ്ഗനിർകദേശങ്ങൾ 
തയ്്രാറ്രാക്ി അതിമന് അെിസ്്രാനത്ിൽ 
സെഗ്ര പദ്ധതിേൾ രൂപമപ്ടുത്ന്നതിന് 
സ്രാകങ്തിേ സഹ്രായം നൽേ്രാനുള്ള 
ഒരുക്ത്ില്രാണ് ജികയ്രാഇൻഫർെ്രാറ്റിക്് 
കേന്ദം. സ്രാകങ്തിേവിദ്യിലൂന്നിയ 
ശ്രാസ്ത്രനീയെ്രായ വിേസനം ഉറപ്് വരുത്്രാനുള്ള 
സുപ്രധ്രാന ദൌത്െ്രാണ് മുന്നിൽ ഇനിയുള്ളത്.

എഡിറ്റോറിയൽ

02

ജി.ഐ.എെച് ൊഗ്കേതിേ 
പരിശീലനത്ിൽ ഇനിയ്രം 

മുഗ്്ാട്ച്

വതിഭരാഗങ്ങളചെയും, 
�ബ�രാറട്റതികളചെയും തുറനെ 
ഇെങ്ങളചെയും സരാധ്തകൾ 
പ്ബയരാജനചപെടുത്തി 
ശരാസ്ത്രരാഭതിരുെതിയും 
ശരാസ്ത്രബ�രാധവും വതിമർശനരാത്മക 
െതിന്തയും സ്രായത്മരായ ഒരു 
പുതുത�മുറചയ സൃഷ്തിക്രാനുള്ള 
പരീക്ഷണത്തിൽ ഐ.ആർ.
െതി.സതിയും പങ്കു 
വഹതിക്രാചനരാരുങ്ങുന്നു. മുണ്ടൂർ, 
പുതുപെരതിയരാരും 
പഞ്രായത്തുകളചെ പൂർണ 
സഹകരണബത്രാചെയരാണക് 
പദ്ധതതി നെപെതി�രാക്കുനെതക്. 
പഠനപ്വർത്നങ്ങൾക്ക് 
ബനതൃത്ും നൽകുനെ 
അനതിബമറ്ർമരാർ, കുട്തികളചെ 
ചുമത�വഹതിക്കുനെ 
വേണ്ടതിയർമരാർ എനെതിവചര 
നതിബയരാഗതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു. ഐ.
ആർ.െതി.സതിയതിച� കുട്തികളചെ 
ശരാസ്ത്രപ്വർത്ന ബകന്ദ്രവും 
ഇബതരാചെരാപെും പ്വർത്ന 
സജ്മരാവരാൻ ഒരുക്ങ്ങൾ 
നെക്കുന്നു. 
പ്കൃതതിശരാസ്ത്രങ്ങൾചക്രാപെും 
സരാമൂഹ്ശരാസ്ത്രത്തിബറെയും 
വതിശരാ�മരായ ബ�രാകചത് സ്യും 
കചണ്ടത്രാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 
ബപ്രണയരാകുനെ വതിധത്തിൽ 
ശരാസ്ത്രരാബന്ഷണത്തിചറെ 
വതിസ്മയബ�രാകും കുഞ്ഞുങ്ങളചെ 
മുനെതിൽ തുറനെതിെരാൻ �ഭതിക്കുനെ 
അവസരും നമുക്ക് 
പ്ബയരാജനചപെടുത്രാും.

ഐ.ആർ.ടി.സിയിൽ സത്യൻ 
വടെരയുകട മനതൃത്വത്ിൽ 
തയ്ലാറലാക്ിയ ഗലാർഡൻ



കൂൺകൃഷിയിൽ മുതൽമുടക്കില്ലാത്ത 
ലഘു സലാങ്കേതകിക 
പരീക്ഷണങ്ങൾ 
നടക്കുന്ന വീടലാണ് 
ഇവരകുങ്ടത്

ന്രാട്ിൻപുറത്േ്രാർക്് കൂൺ ഒരു 
േിട്്രാക്നിയ്രാണ്. ഇെവപ്്രാതിയിൽ 
ഇെിമവട്ി െഴ മപയ്്രാൽ പികറ്റന്ന് 
ര്രാവിമല മവള്ളമെ്രാഴുകുന്ന െ്രാലികല്രാ, 
െരകച്്രാട്ികല്രാ മുളച്് വല്കപ്്രാഴും 
േിട്ിയ്രാല്രാവുന്ന ഒന്ന്. എന്ന്രാൽ 
സമൃദ്ധെ്രായി കൂൺകൃഷി മെയ്് 
വിളമവടുത്് ജിവിതം മുകന്ന്രാട്ടുനനീക്കുന്ന 
െിലരുണ്് നമുക്ിെയിൽ.

പ്രാലക്്രാമട് ഓങ്ങല്ലുർ പഞ്്രായത്ിമല  
വ്രാെ്രാനംകുറുശേിയിൽ 23 വർഷങ്ങൾക്് 
മുമ്പ് കൂൺകൃഷി മെയ്്രാൻ 
തുെങ്ങിയവര്രാണ് ര്രാധയും മപ്രാന്നനും.  
പുല്രാെകന്ത്രാളിമല തറവ്രാട്ിൽ മപ്രാന്നമന്  
കജഷ്ന്രായിരുന് കൂൺ കൃഷി ആദ്ം 
തുെങ്ങിയത്. അത് മുപ്ത് വർഷകത്്രാളം 
മുൻപ്രാണ്. േൌതുേത്ിനല്, 
ഉപജനീവനത്ിനു കവണ്ിയ്രായിരുന്. 
അവിമെ നിന്ന്രാണ് ര്രാധയും ഭർത്്രാവ് 
മപ്രാന്നനും കൂൺകൃഷിയുമെ ആദ് 
പ്രാഠങ്ങൾ പഠിച്ത്.

െേൾ ബഷനിക്് 13 വയസ്സുള്ളകപ്്രാഴ്രാണ് 
വ്രാെ്രാന്രാംകുറുശേിയിമല വനീട്ിൽ 
കൂൺകൃഷി തുെങ്ങുന്നത്. ഇകപ്്രാൾ 
അവൾക്് 36 വയസ്്രായി, 13 വയസ്സുള്ള 
െേളുെ്രായി.

ര്രാധ കെച്ിയുമെ വനീെ് തമന്ന ഒരു 
േിളിക്കൂടു കപ്രാമല െകന്രാഹരെ്രാണ്. 
വനീെിമന് െതിലിന് പുറകത്ക്് ഏന്തി 
നിൽക്കുന്ന നനീല പൂക്ളും 
പൂമച്െിേളുെെക്ം മുറ്റം മുഴുവൻ ഒരിറ്റ് ഭൂെി 
മവറുമതയിെ്രാമത നട്ടും നനച്ചും ഓകര്രാന്ന് 
വളർത്ിയിട്ടുണ്്. കൂൺകൃഷി 
മെയ്യുന്മണ്ങ്ിൽ അവിമെ ഏറ്റവും 
അെിസ്്രാനപരെ്രായി കവണ്ത് 
വൃത്ിയ്രാണ്. വനീടും പരിസരവും 
പ്ര്രാണികയ്രാ െപ്പു കുപ്കയ്രാ ഒന്െില്്രാമത 
വൃത്ിയ്രായിരിക്കുന്. ഓകര്രാന്നിനും 
കവണ് സ്ലം കൃത്െ്രായി ഭ്രാഗിച്ചു 
മേ്രാടുത്ിട്ടുണ്്. വനീെികന്രാെ് കെർന്ന 17 
മസൻ്റ് ഭൂെിയില്രാണ് കൂൺകൃഷിക്് 
കവണ് മഷഡ്ം ബവകക്്രാലുമെല്്രാം 
ഒരുക്ിയിരിക്കുന്നത്. വനീെിന് മത്രാട്് 
പിറേില്രായി ഓെിട് മഷഡ്ിൽ 
ഇരുന്നൂകറ്രാളം മബഡ്േൾ വയ്ക്രാനുള്ള 
സൌേര്മുണ്്.

െേരത്ിൽ മേ്രായ്ത്തു േഴിഞ്്രാൽ മെണ് 
ബവകക്്രാൽ വ്രാങ്ങി പ്ര്രാണിേൾ 
േയറ്രാത്, െഴ നനയ്രാത് സ്ലത്് 
സൂക്ഷിക്കും. ഒരു വർഷം കൂൺ കൃഷി 
മെയ്്രാൻ 140 മുതൽ 300 രൂപ വമര 
വിലയുള്ള 70 ബവകക്്രാൽ മേട്ടുേൾ 
െതിയ്രാകും. ചൂടു കുറഞ് മഷഡ്് മേട്ടുന്ന 
െിലവും വിത്ിമന് െിലവും കൂെികയ 
ഇനി പറയത്ക്തുള്ളൂ.

ആർദ്ര കെ. എസല്.

െറിേെക്്രാൻ ര്രാധ കെച്ിയുകെത്രായ ഒരു 
പ്രാെ് എളുപ്െ്രാർഗങ്ങളും േണ്ടു 
പിെിച്ിട്ടുണ്്.  കൂൺ വിത്് വളര്രാൻ 
കവണ്ിയുള്ള ബവകക്്രാൽ 
മവള്ളത്ിലിട്് വച്് എടുക്കുന്നത് ഒരു 
പ്രധ്രാന പണിയ്രാണ്. ബവകക്്രാൽ 
പിഴിഞ്് ബേ കവദന വന്നകപ്്രാൾ 
കഡ്രാക്ർ ബേയ്ിന് വിശ്രെം 
കവണമെന്ന് പറഞ്ഞു.  അങ്ങമനയ്രാണ് 
ബവകക്്രാൽ പിഴിമഞ്ടുക്്രാൻ വനീട്ിമല 
വ്രാഷിങ് മെഷനീൻ ഉപകയ്രാഗിച്് 
തുെങ്ങിയത്. മെഷനീൻ കേെ്രാേ്രാത് 
രനീതിയിൽ ബവകക്്രാൽ തുണിയിൽ 
മേട്ി മെഷനീനിൽ ഇട്് മവള്ളം 
വ്രാർത്ം. പിമന്ന പുറമത്ടുത്് 
ആവി േയറ്റും. േ്രാര്ം എളുപ്െ്രായി.

ഇങ്ങമന മെലവു കുറഞ് 
രനീതിയിൽ വനീട്ിമല പരിെിതെ്രായ 
സൌേര്ങ്ങളിൽ നിന് 
മേ്രാണ്് ര്രാധകെച്ി 
േനീെശല്ം െ്രാറ്റ്രാൻ 
േണ്ടുപിെിച് െ്രാർഗവും 
രസേരെ്രാണ്. കൂൺ 
പുറത് വര്രാന്രായി 
മബഡ്ിൽ 
ഉണ്്രാക്ിയിട്ടുള്ള 
ഓട്േൾക്കുള്ളിലൂമെ 
പ്ര്രാണിേൾ േയറി കൂൺ 
വിത്േൾ തിന്ന് 
നശിപ്ിക്്രാറുണ്്. ഇത് 
തെയ്രാന്രായി ഓട്േളിൽ 
വൃത്ിയുള്ള പഞ്ി 
വയ്ക്കുന്നതും ര്രാധ കെച്ി 

വിേസിപ്ിമച്ടുത് ത്രാണ്. 
ഇത്രത്ിൽ വലിയ മുതൽ 
മുെക്ില്്രാമത പല മെക്ിക്കുേളും 
ഇവരുമെ വനീട്ിൽ കപ്രായ്രാൽ േ്രാണ്രാം.

ഒരു പ്രാെ് മൂലധനം കവണ് ഒന്നല്  
കൂൺകൃഷി. പകക്ഷ നല് ശ്രദ്ധയും 
വൃത്ിയും ശ്രാസ്ത്രനീയതയും കൂെി 
കെരുകമ്പ്രാൾ െ്രാത്രകെ അത് 
വിജയേരെ്രാവുേയുള്ളൂ.

കൂൺ വിൽപ്ന േെേളിൽ െ്രാത്രെല്, 
ഗുണം മേ്രാണ്് കതെി വരുന്നവരും 
സ്ിരെ്രായി വ്രാങ്ങുന്നവരുമെ്രാമക് 
ഉപകഭ്രാക്്രാക്ള്രായുണ്്. ദിവസത്ിൽ 
15 പ്രാക്റ്റ് വിറ്റു കപ്രാേ്രാൻ 
പ്രയ്രാസെിമല്ന്ന് ഇവർ പറയുന്. 60 
രൂപയ്രാണ് 200 ഗ്ര്രാം പ്രാക്റ്റിന് 
വില. ര്രാധയും മപ്രാന്നനും കൂൺകൃഷി 
മെയ്്രാണ് തമന് മൂന്ന് െക്മളയും 
വളർത്ിയത്. െേനികപ്്രാൾ 
അകെരിക്യിൽ എഞ്ിനനീയറ്രാണ്. 
വ്രാെ്രാന്രാംകുറുശേിയിമല കൂൺ 
അകെരിക്യികലക്കും 
േയറികപ്രാവുന്ണ്്. അവിമെയുമുണ്് 
ര്രാധയുമെ കൂണിന് ആര്രാധേർ.

കേ്രാവിഡിനു കശഷം േെേൾ 
അെച്കപ്്രാഴും  കൂണിന് ആവശ്ക്്രാർ 
ഉണ്്രായിരുന്മവന്ന് മപ്രാന്നൻ 
പറയുന്. വനീട്ിൽ ഇരുന്ന് മെച്മപ്ട് 
വരുെ്രാനം 
ഉറപ്ിക്്രാന്രാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്് ഒരു 
പ്രാഠെ്രാണ് ര്രാധയും മപ്രാന്നനും 
അവരുമെ കൂൺ കൃഷിയും.

03

വിജയം ക�ൊയ്ത് ദമ്പതി�ൾ

കൂൺകൃഷി 
ചെയ്യുന്നുചടെങ്ിൽ 
അവിചെ ഏറ്റവും 
അെിസ്ഥാനപരമഥായി 
വവടെത് വൃത്ിയഥാണ്.

േഴിഞ് 10 വർഷെ്രായി കൂൺ വിത്് 
വ്രാങ്ങുന്നത് ഐ.ആർ.െി.സിയിൽ 
നിന്ന്രാണ്. വിത്ിമന് ഗുണം 
വിളമവടുപ്ിമന ബ്രാധിക്കും. 
വിശവേ്രാസ്തയുള്ള വിത്് വ്രാങ്ങ്രാൻ 
േിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അടുത് സ്ലം 
ഐ.ആർ.െി.സി ആമണന്ന് മപ്രാന്നൻ 
പറയുന്. വിത്് വ്രാങ്ങി 
മേ്രാണ്ടുവരുന്നതും കൂൺ വിപണനം 
നെത്ന്നതും മപ്രാന്നന്രാണ്. ബ്രാക്ി 
പണിേമളല്്രാം ര്രാധയ്രാണ് മെയ്യുന്നത്. 

മത്രാണ്ണൂറ്റികയഴിൽ ആദ്െ്രായി 
വിളമവടുത്ത് മുതൽ 2020ൽ എത്ി 
നിൽക്കുകമ്പ്രാൾ കൂൺകൃഷിയിൽ ര്രാധ 
കെച്ിയുകെത്രായ പരനീക്ഷണങ്ങളും ഒരു 
പ്രാടുണ്്. പ്ര്രായത്ികന്ത്രായ ക്ഷനീണം 
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ടോല്്രം കുരീപ്പുഴയിടല RRF 
പ്രവർത്ന്രം ആര്രംഭിച്ചു

മേ്രാല്ം കുരനീപ്പുഴ RRF മന് 
പ്രവർത്കന്രാദ്ഘ്രാെനം ഫിഷറനീസ് 
വകുപ്പു െന്തി മജ. മെഴ്ിക്കുട്ി അമ്മ 
നിർവ്വഹിച്ചു. മേ്രാല്ം 
കേ്രാർപ്കറഷനിമല അബജവ 
െ്രാലിന് പരിപ്രാലനം െിേച് 
രനീതിയിൽ നെത്ന്നതിന്രായി 
രൂപേൽപന മെയ് 5028 െ. അെി. 
വിസ്തനീർണ്ണം ഉള്ള മേട്ിെം 
നൂതനെ്രായ ആർച്ചുരെസ് 
സ്രാകങ്തിേവിദ് ഉപകയ്രാഗിച്് 
നിർമ്മിച്ത്രാണ്. തരംതിരിച് 
വിവിധ തരത്ിലുള്ള അബജവ 
വസ്തുക്ൾ സൂക്ഷിക്്രാവുന്ന 8 വലിയ 
േമ്പ്രാർട്ടുമെന്റുേളും, റ്രാക്കുേളും 
ഒരുക്ിയിരിക്കുന്. ഭ്രാരം നിറച് 
വ്രാഹനങ്ങൾ ഉള്ളിൽ േയറുവ്രാനും 
സ്രാധന സ്രാെഗ്രിേൾ ഇറക്കുവ്രാനും 
േയറ്റുവ്രാനും പറ്റുന്ന തരത്ില്രാണ് 
ആർ.ആർ.എഫിമന് നിർെ്രാണം.

ഹ്രാളിമന് ഉയരം 4.5 െനീറ്ററിനു 
മുേളിൽ ആയതിന്രാൽ ഉള്ളിമല 

കേരളത്ിമല അറിയമപ്ടുന്ന ടൂറിസ്റ് കേന്ദെ്രായ 
മൂന്ന്രാറിമല െ്രാലിന്സംസ്രണവുെ്രായി 
ബന്ധമപ്ട്് കനരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിേൾക്് 
പരിഹ്രാരം േമണ്ത്ന്നതിന് UNDP യുമെ 
കനതൃതവേത്ിൽ പദ്ധതി തയ്്രാറ്രാകുന്. ഐ.ആർ.
െി.സിയ്രാണ് സെഗ്ര 
െ്രാലിന്സംസ്രണത്ിന്രാവശ്െ്രായ വിശദെ്രായ 
പദ്ധതി രൂപകരഖ തയ്്രാറ്രാക്കുന്നത്. ബശത് 
േ്രാല്രാവസ്യിലും േകമ്പ്രാസ്റിങ് ഉൾമപ്മെയുള്ള 
ബജവെ്രാലിന് സംസ്രണപ്രവർത്നങ്ങൾ 
വിജയേരെ്രാക്്രാനുള്ള പരനീക്ഷണങ്ങളുമെ 

മൂ്ാറിൽ മാലിന്യെ്രംസ്കരണത്ിനച്
വിശദമായ പദ്ധതിഗ്രഖ തയ്ാറാക്കുന്നു

പരിഷത്ച്- ഐ.ആർ.െി.െി. 
ഗ്യാഗങ്ങൾ പൂർത്ിയായി

അെിസ്്രാനത്ില്രാണ് ആവശ്െ്രായ സ്രാകങ്തിേ 
പരിഷ്്രാരങ്ങൾ ഉൾമപ്ടുത്ി പദ്ധതികരഖ 
തയ്്രാറ്രാക്കുന്നത്. മൂന്ന്രാറിൽ നെക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾക്് 
ഹരിതസഹ്രായ സ്്രാപനം സംസ്്രാന കേ്രാർഡികനറ്റർ 
െി. പി. ശ്രനീശങ്ർ, കഡ്രാ. പി. എൻ. ദ്രാകെ്രാദരൻ, വി. 
െകന്രാജ് കുെ്രാർ, കശ്രയസ് വത്സൻ എന്നിവർ കനതൃതവേം 
നൽകുന്. ബശത് േ്രാല്രാവസ് നിലനിൽക്കുന്ന വട്വെ, 
െ്രാങ്കുളം, അെിെ്രാലി, െിന്നക്ന്രാൽ, അതിരപ്ിള്ളി, 
കദവികുളം എന്നനീ പഞ്്രായത്േളിമല ഹരിതസഹ്രായ 
സ്്രാപനം പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും ഐ.ആർ.െി.സിയ്രാണ് 
കനതൃതവേം നൽകുന്നത്.

ഐ.ആർ.െി.സിയിൽ നെക്കുന്ന വിവിധ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ജില്േളിൽ 
സംകയ്രാജിപ്ിക്കുന്നതിമന് ഭ്രാഗെ്രായി 
പരിഷത്് ജില്്രാതല പ്രവർത്േരും 
ഐ.ആർ.െി.സി പ്രവർത്േരും 
സംയുക്െ്രായി നെത്ിയ ഓൺബലൻ 
ആസൂത്രണ കയ്രാഗങ്ങൾ സെ്രാപിച്ചു. 
എല്്രാ ജില്േളിലും കയ്രാഗങ്ങൾ നെന്. 
വിശദെ്രായ റികപ്്രാർട്ിങ്, െർച്േൾ, 
പ്രശ്നവിശേലനം, ഭ്രാവി 
പ്രവർത്നസൂെേങ്ങൾ എന്നിവ 
കയ്രാഗത്ിൽ അവതരിപ്ിക്മപ്ട്ടു. 
വിവിധ ജില്േളിൽ തുെർപരിപ്രാെിേൾ 
ആവിഷ്രിച്് വരുന്. ജില്േളിൽ 
നിന്ള്ള തിരമഞ്ടുക്മപ്ട് 
പ്രവർത്േർക്കു കവണ്ി ഐ.ആർ.
െി.സിയിൽ നെത്ിയ ദവേിദിന 
ശില്പശ്രാല തുെർ പ്രവർത്നങ്ങളുമെ 
സൂക്്രാംശങ്ങൾ ആസൂത്രണം മെയ്തു. 
കെഖല്രാതലത്ിൽ നെകക്ണ് 
ശില്പശ്രാലേളുമെ തയ്്രാമറടുപ്് വിവിധ 
ജില്േളിൽ നെന്വരുന്.

ഊഷ്്രാവ് കൂടുതല്രാേ്രാമത 
നിലനിർത്്രാനും സ്രാധിക്കുന്. 
വലിയ ഹ്രാൾ ആയതിന്രാൽ 
ഇരുവശത്ം മുൻഭ്രാഗത്ം 
വ്രായുസഞ്്രാരത്ികന്രാമെ്രാപ്ം 
െഴമവള്ളം ഉള്ളിൽ േെക്്രാത് 
രനീതിയില്രാണ് വശങ്ങൾ 
നിർെിച്ിരിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന 
നിലവ്രാരത്ിൽ ഉള്ള സ്റനീൽ 
ബപപ്പുേളും, ഷനീറ്റുേളും, മെഷുേളും 
ആണ് നിർെ്രാണത്ിന് 
ഉപകയ്രാഗിച്ിരിക്കുന്നത്. 

IRTC-PIU കനരിട്്രാണ് നിർമ്മ്രാണ 
പ്രവർത്നം നെത്ിയത്. 
പരമ്പര്രാഗതെ്രായ െ്രാലിന് 
സംസ്രണ പ്്രാന്റുേളിൽ നിന്ം 
വ്ത്സ്തെ്രായി ഓഫനീസ് മുറിയും, 
ടൂൾസ് മുറിയും, ബ്രാത്റൂകെ്രാടു കൂെിയ 
റസ്റ് റൂമും, തരംതിരിക്കുവ്രാനുള്ള 
വിശ്രാലെ്രായ ഹ്രാൾ ഉൾമപ്മെ 
െകന്രാഹരെ്രായ വിധത്ില്രാണ് 
ആർ.ആർ.എഫ് നിർെിച്ിരിക്കുന്നത്.
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ജിഗ്യാഇൻഫർമാറ്റിക്ച് പരിശീലന പരിപാെി
ഐ.ആർ.െി.സി. മസന്ർ കഫ്രാർ 
ജികയ്രാ ഇൻകഫ്രാർെ്രാറ്റിക്ിൽ നിന്ന് 
പത്്രാെത് ബ്രാച്് പരിശനീലനം 
പൂർത്ിയ്രാക്ി. 
ജികയ്രാഇൻകഫ്രാർെ്രാറ്റിക്്, വിദൂര 
സംകവദന സ്രാകങ്തിേ വിദ് 
(റികെ്രാട്് മസൻസിങ് ) തുെങ്ങിയ 
വിഷയങ്ങളിൽ പ്ര്രാഥെിേ 
പരിശനീലനങ്ങള്രാണ് 
നൽേിവരുന്നത്. ത്രിദിന 
പരിശനീലന പരിപ്രാെി 
വിദ്്രാർത്ിേളുമെ അവശ്പ്രേ്രാരം 
ഈ ബ്രാച്് മുതൽ ന്രാലു 
ദിവസെ്രാക്ി െ്രാറ്റിയിരുന്.

ഗ്ോവിഡിനു ഗ്ശഷ്രം െജീവമായി 
ഐ.ആർ.െി.െി. വ്യഴാഴ്ചകൂട്്രം

ബ്രാലസ്രാഹിത് ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്് 
പ്രസിദ്ധനീേരിച് അഖില എം. 
എഴുതിയ  "െിന്വിമന് െിരിക്്രാലം" 
എന്ന പുസ്തേം അധ്്രാപിേയും 
എഴുത്േ്രാരിയുെ്രായ അനു പ്രാപ്ച്ൻ 
പ്രേ്രാശനം മെയ്തു. ഐ.ആർ.െി.സി 
ഓഡികറ്റ്രാറിയത്ിൽ നെന്ന 
പരിപ്രാെിയിൽ ഈ വർഷമത് 
തുഞ്ൻ സ്്രാരേ മേ്രാൽക്ത് 
എൻകഡ്രാവ്മെന്് പുരസ് േ്രാരം 
കനെിയ എം.ആർ. അർച്മയ 

മൂന്ന് ദിവസമത് പരിശനീലനത്ിൽ 
Fundamentals and applications of 
GIS & Remote Sensing, Satellite 
image processing, Land use - Land 
cover classification, Preparation of 
resource map, Google Earth Pro, 
GPS technology, ഫനീൽഡ് പഠനം 
എന്നനീ വിഷയങ്ങളില്രാണ് 
പ്ര്രാകയ്രാഗിേ പരിശനീലനം നൽേി 
വരുന്നത്.

ഐ.ആർ.െി.സി ഡയറക്ർ കഡ്രാ. 
എസ്. ശ്രനീകുെ്രാർ പരിശനീലന 
പരിപ്രാെി ഉദ്ഘ്രാെനം മെയ്തു.

അനുകെ്രാദിച്ചു. ന്രാെേ-െലച്ിത്ര 
പ്രവർത്േയ്രായ സജിത്രാ െഠത്ിൽ 
ആർച്ക്് ഉപഹ്രാരം നൽേി. 
ഐ.ആർ.െി.സിയിമല 
സ്രാംസ്്രാരിേകവദിയ്രായ 
'വ്ഴ്രാഴ്ച്ക്കൂട്'ത്ിമന് ഭ്രാഗെ്രായ്രാണ് 
പ്രേ്രാശനവും അനുകെ്രാദന െെങ്ങും 
സംഘെിപ്ിച്ത്. െെങ്ങിന് കശഷം 
ഹരി മെറ്രായി, കേ്രാട്ക്ൽ മുരളി 
എന്നിവരുമെ കനതൃതവേത്ിൽ 
സംഗനീത പരിപ്രാെി നെന്.

ഐ.ആർ.െി.സി-നബ്രാർഡ് കസ്രായിൽ 
കപ്ര്രാജക്റിമന് ഭ്രാഗെ്രായി VAM യൂണിറ്റ് 
പഴനിയ്രാർപ്രാളയത്് പ്രവർത്നം 
ആരംഭിച്ചു.

െണ്ണിൽ ധ്രാര്രാളെ്രായി േ്രാണമപ്ടുന്ന 
കഫ്രാകഫേറ്റുേമള അലിയിക്്രാൻ േഴിവുള്ള 
ഫംഗസ്രാണ് മവസിേയുല്രാർ അർബസ്കുലർ 
ബെകേ്രാറിസൽ (വി.എ.എം).  
കഫ്രാഫേറസിമന് ലഭ്ത 
വർദ്ധിപ്ിക്കുന്നതിമന്രാപ്ം, 
കര്രാഗ്രാണുക്മളയും പ്രതികൂല 
േ്രാല്രാവസ്മയയും പ്രതികര്രാധിക്്രാൻ 
ആവശ്െ്രായ ശക്ി VAM സസ്ങ്ങൾക്് 
നൽകുന്. സസ്ങ്ങളുമെ കവരുേൾക്് 
സെനീപം െ്രാത്രകെ VAM സജനീവെ്രാകൂ.  
കവരുേളിൽ പ്രകയ്രാഗിച്ചുമേ്രാണ്്, നഴ്റി 
കഗ്ര്രാ ബ്രാഗുേൾ വഴികയ്രാ േകമ്പ്രാസ്റിൽ 
േലർത്ികയ്രാ ഇത് ഉപകയ്രാഗിക്്രാം. 

വിത്േൾ നടുകമ്പ്രാൾ അമല്ങ്ിൽ കഗ്ര്രാ 
ബ്രാഗുേളിൽ നിന്ന് വനീണ്ടും നടുകമ്പ്രാൾ 
കവരുേളിലൂമെ ഇത് േലർത്ി 
കൃഷിസ്ലത്് വ്്രാപിപ്ിക്്രാം. വിത്് 
കനരിട്് വിതച്് വളർത്ന്ന 
പച്ക്റിേളിൽ, വിതയ്ക്കുന്നതിമന്രാപ്ം 20 
ഗ്ര്രാം വ്രാം ഇെ്രാം.  

VAM േലർത്ി കൃഷി 
മെയ്യുേയ്രാമണങ്ിൽ വിളവിൽ 20 
ശതെ്രാനം വമര വർദ്ധനവ് 
ഉണ്്രാകുമെന്ന്രാണ് അഗ്രിേൾച്റൽ 
യൂണികവഴ്ിറ്റി നെത്ിയ പഠനങ്ങൾ 
മതളിയിക്കുന്നത്.

VAM യൂണിറ്റച് 
പ്രവർത്നമാര്രംഭിച്ചു

VAM - മലാതൃെലാ പരീക്ഷണ കൃഷിമത്ലാട്ം



െണ്ണ്- ജല സംരക്ഷണത്ിലൂന്നി േ്രാർഷിേ കെഖലയിൽ സുസ്ിര െ്രാതൃേേൾ സൃഷ്ിക്്രാൻ പ്രാലക്്രാെ് 
ജില്യിമല എട്് നനീർത്െങ്ങളിൽ നബ്രാർഡിമന് സഹ്രായകത്്രാമെ ഐ.ആർ.െി.സി. നെപ്ില്രാക്കുന്ന 
കസ്രായിൽ മപ്ര്രാജക്റ് ഒരു വർഷമത് പ്രവർത്നം പൂർത്ിയ്രാക്കുകമ്പ്രാൾ ബവവിധ്െ്രാർന്ന ആശയങ്ങള്രാണ് 
പ്രകയ്രാഗത്ിൽ മേ്രാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അേവേ്രാകപ്രാണിക്് െത്സ്കൃഷിരനീതി, െഴമവള്ള ശുദ്ധനീേരണ യൂണിറ്റ്, 
േ്രാല്രാവസ് അളക്കുന്ന സംവിധ്രാനം, ബകയ്രാഗ്്രാസ് പ്്രാന്റുേൾ, െ്രാലിന് സംസ്ക്കരണ ഉപേരണങ്ങൾ തുെങ്ങി 
പല വഴിേളിലൂമെയ്രാണ് സുസ്ിര പ്രാതയിമലത്്രാനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ പദ്ധതിയുമെ ഭ്രാഗെ്രായി നെപ്്രാക്ി 
വരുന്നത്.

KfW Soil project മന് ഫനീൽഡ് 
സന്ദർശനത്ിമന് ഭ്രാഗെ്രായി NABARD 
CGM P. ബ്രാലെന്ദൻ, DDM ശ്രനീ. ല്രാലു 
പി എൻ കുട്ി എന്നിവർ പൂതനക്യം 
നനീർത്െം സന്ദർശിച്ചു. പദ്ധതി 
ഭ്രാഗെ്രായി നെപ്ില്രാക്ിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്് 
ഗ്രൂവ്, ബകയ്രാഗ്്രാസ്, മവൽ റനീച്്രാർജ്, 
റനീ സർക്കുകലറ്ററി അേവേ്രാേൾച്ർ 
എന്നിവ സന്ദർശിച്് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
വിലയിരുത്ി. രജനനീഷിമന് 
കൃഷിയിെത്ിൽ സ്്രാപിച് 
െൽസ്കൃഷി യൂണിറ്റിമന് ഉദ്ഘ്രാെനം 
സി.ജി.എം. പി. ബ്രാലെന്ദൻ 
നിർവ്വഹിച്ചു. ഇതിന് കവണ് 
സ്രാകങ്തിേ സഹ്രായങ്ങൾ എല്്രാം 
നൽേിയത് ഐ.ആർ.െി.സിയ്രാണ്. 
ഐ.ആർ.െി.സി എൻജിനിയർെ്രാര്രായ 
ശ്രനീര്രാജികന്യും സവേ്രാതിയുകെയും 
കനതൃതവേത്ില്രാണ് പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പൂർത്നീേരിച്ത്. വ്രാള ഇനത്ിൽ 

ദിനംപ്രതി ഇന്ധന വില വർദ്ധിക്കുന്ന 
സ്രാഹെര്ത്ിൽ ഐ.ആർ.െി.സി.-
നബ്രാർഡ് KfW കസ്രായിൽ മപ്ര്രാജക്റിൽ 
നിന്ന് ഉയർന്വന്ന പുതിയ െ്രാതൃേ 
െർച്യ്രായി േഴിഞ്ഞു.

കപ്ര്രാജക്ിമന് ഭ്രാഗെ്രായി മേ്രാന്നക്ൽക്െവ് 
നനീർത്െ േമ്മിറ്റിയുമെ കനതൃതവേത്ിൽ 
കജ്രാസ് മുപ്്രാട്ിൽ എന്ന ഉപകഭ്രാക്്രാവിന് 

2M3 ബകയ്രാഗ്്രാസ് പ്്രാന്് 
അനുവദിച്ിരുന്. 2020 
ഒകക്്രാബറിൽ ഉപകഭ്രാക്തൃ തുേ 
10,625 രൂപ (മെ്രാത്ം തുേ 42500 
രൂപ ) അകദേഹം േമ്മിറ്റിയ്ക് നൽേി 
15 ദിവസത്ിനേം ബകയ്രാഗ്്രാസ് 
നിർമ്മ്രാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
പൂർത്നീേരിച്ചു. േന്േ്രാലി 

വളർത്ൽ 
ഉപജനീവനെ്രായതിന്രാൽ 
െ്രാണേെ്രാണ് 
പ്രധ്രാനെ്രായും 
ഉപകയ്രാഗിക്കുന്നത്. കൃത്ം 
10 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 
കുടുംബം ബകയ്രാഗ്്രാസ് 
ഉപകയ്രാഗിക്്രാൻ 

ഇന്ധന വിലവർദ്ധന ഇനി ഒരു പ്രശ്നമല്

നല് നാഗ്ളയ്ക്കുള്ള അഗ്നവേഷണങ്ങളുമായി 
ഐ.ആർ.െി.െി- നബാർഡച്- KfW ഗ്ൊയിൽ ഗ്പ്രാജക്റച്

വവവിധ്ം, നവീനം, സുസ്ിരം

നബാർഡച് പദ്ധതിയടെ അവഗ്ലാേന്രം നെന്നു

ആരംഭിച്ചു. ദിനംപ്രതി ഏേകദശം രണ്് 
മേ്രാട് െ്രാണേം (10 kg) ബകയ്രാഗ്്രാസ് 
പ്്രാൻറിൽ നികക്ഷപിക്കുന്.

ന്രാല് െ്രാസങ്ങൾക്് കശഷം കുടുംബം 
LPG ഗ്്രാസ് പൂർണ്ണെ്രായും ഉകപക്ഷിച്ചു. 
ഒരു ഗ്്രാസ് സിലിണ്ർ കുടുംബം രണ്് 
െ്രാസകത്്രാളെ്രാണ് 
ഉപകയ്രാഗിച്ിരുന്നത്. ബകയ്രാഗ്്രാസ് 
സ്്രാപിച്തിന് കശഷം LPG ഗ്്രാസ് 
സിലിണ്റുേൾ ഉപകയ്രാഗിക്കുന്നില് 
എന്ം, ഏേകദശം 1460 രൂപ 
(ഇകപ്്രാഴമത് വില 730 രൂപ-730x2) 
ചുരുങ്ങിയ േ്രാലം മേ്രാണ്് തനിക്് 
ല്രാഭിക്്രാൻ സ്രാധിച്ചു എന്ം കജ്രാസ് 
മുപ്്രാട്ിൽ അഭിപ്ര്രായമപ്ട്ടു.

മപട് 1500 െനീനുേൾ ആറു 
െ്രാസത്ിനേം 1000 
േികല്രാഗ്ര്രാെികലമറ ഉല്പ്രാദനത്ിൽ 
എത്ം. െറ്റുള്ളവർക്് ഇമത്രാരു 
പ്രകെ്രാദനെ്രായി െ്രാറമട് എന്ന് െനീഫ് 
ജനറൽ െ്രാകനജർ അഭിപ്ര്രായമപ്ട്ടു. 
നനീർത്െത്ിമല അഞ്് േർഷേർ 
ഇത്രത്ിൽ പുതിയ 
അേവേ്രാകപ്രാണിക്് യൂണിറ്റുേൾ 
ആരംഭിച്ചു.

േർഷേർക്് കസ്രായിൽ മഹൽത്് 
േ്രാർഡുേളും വിതരണം മെയ്തു.  CGM 
മന് അധ്ക്ഷതയിൽ പൂതനക്യം, 
മേ്രാന്നക്ൽക്െവ് നനീർത്െ േമ്മിറ്റി 
അംഗങ്ങളുമെ സംയുക്കയ്രാഗം നെന്. 
ഇരു േമ്മിറ്റിേളുമെയും 
പ്രവർത്നങ്ങളും നിർകദേശങ്ങളും െർച് 
മെയ്തു. പരിപ്രാെിയിൽ നനീർത്െ 
േമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും IRTC 
പ്രതിനിധിേളും പമങ്ടുത്.

രജനീഷികന് കൃഷിയിടത്ിൽ സ്ലാപിച്ച 
RAS യൂണിറ്ികന് സ്വിച്ചല് ഓൺ െർമ്ം 
നബലാർഡല് സി.ജി.എം പി. ബലാലചന്ദ്രൻ 
നിർവ്വഹിച്ചമ്ലാൾ
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KfW സ�ൊയിൽ സ്ൊജക്റ് - ്വർത്തനങ്ങൾ

ഐ.ആർ.ടി.സിയിൽ നടന്ന മയലാഗത്ിൽ 
നബലാർഡല് സി.ജി.എം പി. ബലാലചന്ദ്രൻ മപ്രലാജക്റല് 
കെസിലിമറ്റ്ിങല് ഏജൻസി (പി.എെല്.എ) 
അംഗങ്ങളുമലായി സംവദിക്കുന്നു

ചലാഴിയലാട്ിരി നീർത്ടത്ിൽ നിർമിച്ച െിണർ 
റീച്ചലാർജല് യൂണിറ്ല്

നടു്തി-മുട്ിച്ചിറ നീർത്ടത്ിൽ നടന്ന 
മസലായിൽ കഹൽത്ല് െലാർഡല് വിതരണം

നലാഗലമശേരി നീർത്ട സമിതി അംഗങ്ങൾക്ല് 
ബമയലാബിന്നുെൾ വിതരണം കചയ്തു

ചലാഴിയലാട്ിരി നീർത്ടത്ിൽ ഒരുങ്ങുന്ന 
െലവൃക്ഷമത്ലാട്ം

നീർത്ടങ്ങളികല െർഷെർക്ല് മവണ്ി നിർമിക്കുന്ന 
അമസലാള യൂണിറ്റുെൾ നബലാർഡല് ഡി.ഡി.എം. ലലാലു പി. 
നലാരലായണൻകുട്ി സന്ദർശിച്ചമ്ലാൾ
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ഐ.ആർ.ടി.സി. മൽസ്യ കൃഷി യൂണിറ്ികന് ഓെല്-
െലാമ്പസല് കരെയിനിംഗല്-െം കഡമമലാ സൗെര്യം മുണ്ടൂർ 
ഗ്ലാമപഞ്ലായത്ികല എഴക്ലാടല് സ്ലാപിച്ചമ്ലാൾ. 
നബലാർഡികന് സലാമ്പത്ിെ സഹലായത്ിലലാണല് 
പദ്ധതി നട്ിലലാക്കുന്നതല്



നബ്രാർഡ്-െി.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾമപ്ടുത്ി 
ആദ്ഘട്ത്ിൽ അനുെതി ലഭിച് രണ്് ഇറികഗഷൻ 
പദ്ധതിേളിൽ ഒന്ന്രായ മവകണ്ണകക്്രാെ് പദ്ധതിയുമെ 
നിർവ്വഹണം പൂർത്നീേരിച്് േർഷേർക്് മവള്ളം 
എത്ിച്ചു തുെങ്ങി. 33 ആദിവ്രാസി കുടുംബങ്ങൾക്്രായി 33 
ഏക്ർ സ്ലമത് കൃഷിക്് പ്രകയ്രാജനം ലഭിക്കുന്നത്രാണ് 
പദ്ധതി. ജലകരേ്രാതസ്ിൽ നിന്ം 650 െനീറ്റർ ദൂരത്ിൽ, 150 
െനീറ്റർ ഉയരത്ിൽ നിർമ്മിച്ിരിക്കുന്ന 17,000 ലിറ്റർ 
കശഷിയുള്ള കേ്രാൺക്നീറ്റ് െ്രാങ്ിൽ മവള്ളം പമ്പ് മെയ്് 
കശഖരിച്്, ഗ്ര്രാവിറ്റി ഇറികഗഷൻ വഴി േർഷേരുമെ 
പറമ്പുേളിൽ മവള്ളം എത്ിക്കുേയ്രാണ് മെയ്യുന്നത്. രണ്് 
ഘട്ങ്ങളില്രായി മവള്ളം പമ്പ് മെയ്്രാണ് െ്രാങ്ിൽ 
എത്ിക്കുന്നത്. തുെക്ത്ിൽ പുഴയിൽ നിന്ം 2 HP 
കെ്രാകട്്രാർ ഉപകയ്രാഗിച്് പുഴകയ്രാരത്ള്ള ആദ് 
െ്രാങ്ികലക്കും, ഈ െ്രാങ്ിൽ നിന്ം 7.5 HP കെ്രാകട്്രാർ 
ഉപകയ്രാഗിച്് ഏറ്റവും മുേളിൽ സ്്രാപിച്ിരിക്കുന്ന െ്രാങ്ിൽ 
മവള്ളം പമ്പ് മെയ്യുേയുെ്രാണ് മെയ്യുന്നത്.

രണ്്രാെമത് പദ്ധതിയ്രായ േണ്ിലംപ്രാറ ജലകസെന 
പദ്ധതിയുമെയും നിർവ്വഹണം പൂർത്നീേരിച്ചു. ബവദയുതി 
േണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക് േർഷേർക്് മവള്ളം 
ലഭ്െ്രാക്കുവ്രാൻ സ്രാധിക്കും.

പുതുെേകള്രാമെ വലുപ്ം 
കുറഞ്, ദൃഢതയുള്ള, 
എന്ന്രാൽ ഒരു േികല്രാ 
െ്രാലിന്ം അധിേം 
സംസ്രിക്്രാൻ കശഷിയുള്ള 
ബകയ്രാബിന്േൾ ഐ.ആർ.
െി.സി പുറത്ിറക്ി. ആദ് 
കല്രാഡ് 500 യൂണിറ്റ്  
ഗുരുവ്രായൂർ 
നഗരസഭയികലക്്രാണ് 
എത്ിച്ചു നൽേിയത്.

ഐ.ആർ.െി.സി മുൻ രജിസ്ട്രാർ മപ്ര്രാഫ. സി.മജ. 
ശിവശങ്രമന് നിര്്രാണത്ിൽ ഐ.ആർ.െി.സി 
പ്രവർത്േർ അനുകശ്രാെനം കരഖമപ്ടുത്ി. 
അനുകശ്രാെന കയ്രാഗത്ിൽ ഐ.ആർ.െി.സി 
ഡയറക്ർ കഡ്രാ. എസ്. ശ്രനീകുെ്രാർ, മപ്ര്രാഫ. പി.മേ. 
രവനീന്ദൻ, കഡ്രാ. സി. കജ്രാർജ്് കത്രാെസ്, മപ്ര്രാഫ. 
ബി. എം. മുസ്തഫ തുെങ്ങിയവർ സംസ്രാരിച്ചു.

ടവഗ്ണേഗ്ക്ാെച് 
ജലഗ്െെന പദ്ധതി

പരിഷത്് മപ്ര്രാഡക്ഷൻ 
മസന്ർ (പി.പി.സി) 
മസക്ട്റിയ്രായിരുന്ന  
ഹരനീഷ് കുെ്രാറിന് ഐ.
ആർ.െി.സി കുടുംബ്രാംഗങ്ങൾ 
ഹൃദ്െ്രായ യ്രാത്രയയപ്് 
നൽേി. ഐ.ആർ.െി.സി 
ജൂബിലി േ്്രാമ്പസിമല 
ഹ്രാളിൽ വച്് നെന്ന 
പരിപ്രാെിയിൽ പി.പി.സി 
എക്ിേയുട്നീവ് ഡയറക്ർ ലില്ി 

യൊത്രയയപ്്
േർത് അദ്ധ്ക്ഷയ്രായി. 
രജിസ്ട്രാർ മേ. മേ. 
ജന്രാർദേനൻ, കജ്രാസഫ് 
പി. വി., െ്രാതയു എ.മേ., 
വിജിത്, രശ്ി, ഹരനീഷ്, 
രതിെ, മശൽവര്രാജ് 
വി.സി., പ്രസ്രാദ്, സുജിഷ 
തുെങ്ങിയവർ ഓർമ്മേൾ 
പങ്കുവച്ചു. ശ്രനീജിത്് 
െെങ്ങിമനത്ിയവർക്് 
നന്ദി പറഞ്ഞു.

ഐ.ആർ.െി.സിയിൽ 
അന്ത്രാര്രാഷ്ട്ര വനിത്രാ 
ദിനം ആകഘ്രാഷിച്ചു. 
പരിപ്രാെിയുമെ ഭ്രാഗെ്രായി 
ഹ്രസവേെലെിത്രം 
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ഇനി കൂടുതൽ ൌേര്യത്ിൽ 
ബഗ്യാബിൻ

െി.ടജ.എെച്
അനുസ്മരണ്രം

വനിതാദിനാഗ്ഘാഷ്രം

പ്രദർശിപ്ിച്ചു. സ്ത്രനീേൾ 
കനരിടുന്ന സെേ്രാലിേ 
വിഷയങ്ങമള 
സംബന്ധിച്് െർച്യും 
നെന്.

ഹരീഷല് കുമലാറിനല് പി.പി.സി കസക്രട്റി കെ.വി. 
വിജിതല് ഉപഹലാരം സമ്ലാനിക്കുന്നു


