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പി എ തങ്കച്ചന്

പ്സാധകക്കുറിപ്ത് 

ഇനമതെ ല�്നകത്ാം ഇന്ത്യയിലാം ഉണ്്നയിമ്്നണ്ിരിക്കുന 
ന്നന്നതരാം പ്രതിസന്ികള്്ിടയിൽ െ്നനവര്നശി്പ് പ്രതീക്ഷ 
നൽകുന പ്രലേശങ്ങളിമ�്നന്നണപ് ലകരളാം. പതിറ്്നണ്ടുകളിലൂമട 
ലനടിയ അഭിെ്നനകരെ്നയ ഈ ലനട്ാം നി�നിര്തെ്നനാം, കൂടുതൽ 
മെച്ചമപ്മട്്നരു ലകരളാം രൂപമപ്ടുതെ്നനാം നമു്പ് കഴിയണാം. ക്ന
�ഘട്ാം ആവശത്യമപ്ടുന ഈ േൗതത്യാം വിജയി്ണമെങ്ിൽ നി�
വിലള്ള സ്നര്വലേശീയ ലേശീയപ്രതിസന്ികമളപ്റ്ി ആഴതെിൽ 
അറിയണാം. ലകരളതെിമറെ ലനട്ങ്ങമളയാം  ആഭത്യന്ര േൗര്ബ�ത്യ
ങ്ങമളയാം ഭ്നവി സ്നധത്യതകമളയാം പറ്ി കൂടുതൽ െനസ്ി�്ന്ണാം. 
നവ ലകരളതെിന്നയി എമന്്നമ് മെയ്യണമെനതുലപ്നമ� തമന 
എമന്്നമ് മെയ്യ്നതിരി്ണമെനതിമനപ്റ്ിയാം ലബ്നധത്യമുണ്്ന
വണാം. ഇമതല്നാം കണ്ിമ�ടുതെപ്, ലകരളതെിമറെ സെഗ്രെ്നയ 
സ്നമൂഹിക പരിവര്തെനമതെ �ക്ഷത്യെ്ന്ിയള്ള വിപു�െ്നമയ്ന
രു ജനകീയ കത്യ്നമപെയിനപ് ലകരള ശ്നസപ് ത്രസ്നഹിതത്യ പരിഷതെപ് 
രൂപാം നൽകുകയ്നണപ്.

ശ്നസപ് ത്രലബ്നധതെി�ധിഷ്ിതെ്നയ പുതിമയ്നരു ലകരള നിര്െി
തിയ്നണപ് ഈ കത്യ്നമപെയിമറെ �ക്ഷത്യാം. ശ്നസ്ത്രതെിമറെ രീതിയാം, ശ്ന
സ്ത്രലബ്നധവാം ജനജീവിതതെിമറെ ഭ്നഗെ്നയി ഉള്മ്്നള്ളുലപെ്നള് 
െ്നത്രലെ ജനങ്ങള് ശുഭ്നപ്ിവിശ്്നസലതെ്നമട പുതിയ പ്രവര്തെനങ്ങ
ള് ഏമറ്ടുക്കുകയള്ളൂ. അതിന്നയി പുതിയ അറിവകള് സൃഷ്ിക്കുകയാം 
പ്രെരിപ്ിക്കുകയാം ലകരളമതെ സാംവ്നേ്നത്മകെ്നക്കുകയാം ലവണാം. 
ആ അര്ത്ഥതെിൽ, അറിവിമറെ സ്നര്വത്രികവൽകരണതെിനാം 
ലകരളമതെ ഒരു വവജ്്നനിക സമൂഹെ്നക്കുനതിനാം ഉള്ള പ്രവ
ര്തെനങ്ങമള സഹ്നയിക്കുനതിനള്ള ലകരള ശ്നസ്ത്രസ്നഹിതത്യ പരി
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ഷതെിമറെ സാംഭ്നവന കൂടിയ്നണപ്  നിര്േിഷ് വികസന കത്യ്നമപെയി
ന്. അതിമറെ ഭ്നഗെ്നയ്നണപ് ഈ �ഘുല�ഖ പ്രസിദ്ീകരിക്കുനതപ്. 

എറണ്നകുളാം ജിലയിൽ നടന സമ്പൂര്ണ്ണ സ്നക്ഷരത്നയജ് 
പ്രവര്തെനങ്ങളുമട തുടര്ച്ചയ്നയ്നണപ് 1988ൽ ലകരള ശ്നസ്ത്രസ്ന
ഹിതത്യ പരിഷതെപ് തുരുതെി്ര യൂണിറ്പ് പ്രവര്തെനെ്നരാംഭിച്ചതപ്. പി
നിട്  മൂനപ് പതിറ്്നണ്ിനിടയിൽ തുരുതെി്രയമട സ്നമൂഹിക ജീവി
തതെിൽ ശ്രലദ്യെ്നയ ഇടമപടലകള്്പ് ലനതൃത്ാം മക്നടു്്നന് 
യൂണിറ്ിന്നയിട്ടുണ്പ്. െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�നാം, ഊര്ജസാംരക്ഷണാം, പരി
സ്ിതിസാംരക്ഷണാം, കൃഷി, ജ�സുരക്ഷ, ആലര്നഗത്യാം, സുസ്ിരവിക
സനാം തുടങ്ങിയ ലെഖ�കളിൽ നി�നിൽക്കുന മപ്നതുലബ്നധമതെ 
ഗുണപരെ്നയി സ്്നധീനി്്നന് ഈ ക്ന�യളവിമ� പ്രവര്തെന
ങ്ങള്്്നയി. അറിവിമറെ ജനകീയപ്രലയ്നഗതെിലൂമട തുരുതെി്
രമയന മക്നച്ചുഗ്ര്നെമതെ െി� ക്നരത്യങ്ങളിമ�ങ്ിലാം ലകരളെരി
ത്രലതെ്നടപ് ലെര്ത്നിര്തെ്നന് പരിഷതെപ് പ്രവര്തെനങ്ങള് വ�ിയ 
പങ്കുവഹിച്ചുവരുന്നു.

ന്നടിമന അറിയക, ന്നടിമന െ്നറ്റുക എന �ക്ഷത്യാം വച്ചപ് ജനകീ
യെ്നയി പ്രവര്തെനങ്ങള് രൂപമപ്ടുത്നതിനാം നടപ്ി�്നക്കുന
തിനാം ഒരു ജനകീയ ശ്നസ്ത്ര പ്രസ്്നനതെിമനങ്ങമന സ്നധിക്കുന്നു
മവനപ് പരിലശ്നധി്്നന്നണപ് ഇവിമട ശ്രെിയ്ക്കുനതപ്. തുരുതെി്ര 
െ്നതൃക വികസിപ്ിക്കുനതിൽ പ്രധ്നന പങ്പ് വഹിച്ച ശ്രീ. പി എ തങ്
ച്ചന്നണപ് ഈ �ഘുല�ഖ തയ്യ്നറ്ന്ിയതപ്. അലദേഹതെിനപ് നന്ി ലരഖ
മപ്ടുത്ന്നു. െറ്പ് ഗ്ര്നെങ്ങള്്പ് ഈ അനഭവങ്ങളിൽ നിനപ് പ�തുാം 
ഉള്മ്്നള്ള്നന് കഴിയമെന വിശ്്നസലതെ്നമട,

കകരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്
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ആമുഖും

എറണ്നകുളാം ജിലയിമ� സമ്പൂര്ണ്ണ സ്നക്ഷരത്നയജ്പ്രവര്തെ
നങ്ങള്നണപ് ശ്നസ്ത്രസ്നഹിതത്യ പരിഷതെപ് തുരുതെി്ര യൂണിറ്ിമറെ 
രൂപവൽകരണതെില�യ്കപ് നയിച്ചതപ്. സ്നക്ഷരത്നപ്രവര്തെകരുാം, 
സ്നമൂഹിക ര്നഷ്ടീയ സാംഘടന്ന പ്രവര്തെകരുാം, വിേത്യ്നര്ത്ഥികളുാം 
ലെര്ന്നണപ് പരിഷതെപ് യൂണിറ്ിനപ് രൂപാം നൽകിയതപ്. പ്രധ്നന ര്ന
ഷ്ടീയ പ്നര്ട്ികളിമ� പ്രവര്തെകര് തമന പരിഷതെപ് യൂണിറ്ിമറെ 
സ്്നപക്നാംഗങ്ങള്നയി. ഇതപ് പിൽ്്ന�തെപ് വ�ിയ ജനകീയ കൂട്്ന
യപ്െകള്്പ് രൂപാം മക്നടുത്മക്നണ്പ് പ്രവര്തെിയ്ക്കുനതിൽ യൂണി
റ്ിനപ് കരുത്നൽകി.

പരിഷതെപ് ഭവന് ഗ്ര്നെീണ വ്നയനശ്ന�, മെ്നവബൽ വ�ബ്രറി, 
പ്ര്നലേശികപഠനങ്ങള്, ജനകീയ്നസൂത്രണ പ്രവര്തെനങ്ങള്, ക�്ന
ജ്നഥകള്, ഊര്ജഗ്ര്നൊം, നിര്മ്മ�ഗ്ര്നൊം, ഹരിതഗ്ര്നൊം, സുസ്ിര
ഗ്ര്നൊം, റൂറൽ സയന്സപ് ആറെപ് മടകപ് ലന്നളജി മസറെര് തുടങ്ങിയ 
പ്രവര്തെനങ്ങള് പിൽ്്ന�തെപ് യൂണിറ്ിമറെ ലനതൃത്തെിൽ തുരു
തെി്രയിൽ നടന ഇടമപടലകള്നയിരുന്നു. ബഹുജന കൂട്്നയപ്െ 
രൂപീകരിച്ചുമക്നണ്പ് െനയ്കെ�മയന മെമ്മണ്കുനിമന സാംരക്ഷി
യ്ക്നന് നടതെിയ പ്രവര്തെനങ്ങളുാം തുരുതെി്രമയ ലകരളതെിമ� 
ആേത്യ ഹരിതഗ്ര്നെെ്നക്കുനതില�യ്കപ് നയിച്ച 'ഊര്ജ നിര്മ്മ� ഹരി
തഗ്ര്നെ' പ്രവര്തെനങ്ങളുെ്നയിരുന്നു പരിഷതെപ് യൂണിറ്ിമന ഏമറ 
ശ്രലദ്യെ്ന്ിയതപ്. ഇതെരാം പ്രവര്തെനങ്ങളുമട തുടര്ച്ചയാം വള
ര്ച്ചയാം �ക്ഷത്യെിട്്നണപ് യൂണിറ്ിമറെ ലനതൃത്തെിൽ റൂറൽ സയന്സപ് 
ആറെപ് മടകപ് ലന്നളജി മസറെര് (സയന്സപ് മസറെര്) പ്രവര്തെനെ്ന
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രാംഭിച്ചതപ്. സയന്സപ് മസറെറിമന ലകന്ദീകരിച്ചപ് കഴിഞ്ഞ മൂനപ് പതി
റ്്നണ്ില�മറയ്നയി നടന്നുവരുന പ്രവര്തെനങ്ങള്നണപ് ഇവിമട 
സാംക്ഷിപ്െ്നയി പ്രതിപ്നേിക്കുനതപ്.

കുന്ിതെ കാക്കാന് കക കകാർക്കാം
ന്നടിമറെ ജ�സുരക്ഷയാം, ക്നര്ഷികസുരക്ഷയാം  ജീവിതസുരക്ഷ

യാം ഉറപ്്നക്കുന െനയ്കെ�മയന ഇടന്നടന് മെമ്മണ് കുനിമന 
പൂര്ണെ്നയാം ഇല്നത്നക്കുന നി�യിലള്ള െമണ്ണടുപ്പ് ആരാംഭിച്ചലപ്്ന
ള് ബഹുജന കൂട്്നയപ്െയണ്്ന്ി വ�ിയ മെറുത്നിൽപ്ിന്നണപ് 
പരിഷതെപ് യൂണിറ്പ് ലനതൃത്ാം മക്നടുതെതപ്. 25 മഹകപ്ടറി�ധികാം 
വരുന െനയ്കെ�മയ സാംരക്ഷിയ്ക്നന്  'കുനിമന ക്ന്്നന് വക 
ലക്നര്്്നാം' എന വിപു�െ്നയ ബഹുജനകത്യ്നമപെയിന്നണപ് സാംഘടി
പ്ിച്ചതപ്. ര്നഷ്ടീയ, സ്നാംസ്്നരിക, സ്നമുേ്നയിക സാംഘടനകമളമയല്നാം 
കൂട്്നയപ്െയിൽ അണിലെര്ത്മക്നണ്്നണപ് ലപ്നര്നട്പ്രവര്തെനങ്ങ
ള്്പ് രൂപാംമക്നടുതെതപ്. 26 സാംഘടനകളുമട മപ്നതുലവേിയ്നയിരു
ന്നു െനയ്കെ� സാംരക്ഷണ ജനകീയ കൂട്്നയപ്െ. മെമ്മണ്കുന്നുക
ള് ന്നടിന നൽകുന ലസവനങ്ങള് ന്നടപ് തിരിച്ചറിഞ്ഞലപ്്നഴ്നണപ് 
തങ്ങളുമട ജ�സുരക്ഷയമട അവസ്നന അതെ്നണിയ്നയ െനയ്കെ
�മയ വിട്ടുതരിമലനപ് ന്നമട്നനടങ്ാം പ്രഖത്യ്നപിച്ചതപ്.

മക്നച്ചി സര്വ്വക�്നശ്ന�, ഐ ആര് ടി സി, സി ഡബ്ല്യൂ ആര് ഡി 
എാം എനീ സ്്നപനങ്ങളുമട ലനതൃത്തെിൽ െനയ്കെ�മയക്കുറിച്ചപ് 
നടതെിയ പഠനങ്ങള് ലകരളതെിൽ ഒരു മെമ്മണ് കുനിമനക്കുറി
ച്ചപ് വിശേെ്നയി നടതെിയ ആേത്യ അ്്നേെിക ഇടമപട�്നയിരുന്നു. 
പഠനങ്ങള്, ജനകീയ ലപ്നര്നട്ങ്ങള്, നിയെലപ്നര്നട്ങ്ങള് എനിവ
യമട കൂട്്നയ ഇടമപടൽമൂ�ാം െനയ്കെ�മയ ഇന്നുാം വ�ിയ പരുക്കു
കളില്നമത നി�നിര്തെ്നന്നയിട്ടുണ്പ്.

അവലശഷിച്ച മുഴുവന്  െരങ്ങളുാം മവട്ിെ്നറ്ി െമണ്ണടു്്നന് ഒരു്ി 
നിര്തെിയിരുന െ�മുകളിൽ ഇനപ് ന്നനൂറി�ധികാം വത്യതത്യസ്തയിനാം 
ഫ�വൃക്ഷങ്ങള് വച്ചുപിടിപ്ിച്ചുമക്നണ്പ് െനയ്കെ�മയ ഒരു വിലന്നേ
സഞ്്നര ലകന്ദെ്ന്ി വികസിപ്ിയ്ക്കുന പ്രവര്തെനങ്ങള് നടന്നു
വരികയ്നണപ്.

(െനയ്കെ� സാംരക്ഷണ പ്രവര്തെനങ്ങള് വിശേെ്നയി പ്രതിപ്ന
േിക്കുന 'െഴ, െണ്ണപ്, െരാം, െനയ്കെ�' എന ലഡ്നകയുമെറെറി യട്യൂ
ബിൽ �ഭത്യെ്നണപ്.)

ൊടിതെ അറിയാം ൊടിതെ മാറ്ാം
തുരുതെി്രഗ്ര്നെതെിമറെ വിവിധ പ്രശപ് നങ്ങമള ആഴതെിൽ 

പരിലശ്നധിയ്ക്കുനതിനാം പരിഹ്നരെ്നര്ഗ്ഗങ്ങള് ലതടുനതിനെ്നയി 
ഇതുവമര ആറു പഠനങ്ങള് യൂണിറ്ിമറെ ലനതൃത്തെിൽ നടനിട്ടുണ്പ്.
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പി എ തങ്കച്ചന്

തുരുതെി്രയമട ആലര്നഗത്യസ്ിതിപഠനാം, ജ�ഗുണത്നപഠനാം, 
മെമ്മണ് കുന്നുകളുമട പ്നരിസ്ിതിക പ്രലതത്യകതകള്, ഭൂജ�വിത്ന
നതെിമ� െ്നറ്ങ്ങള്, െനയ്കെ�യമട സ്നമൂഹിക സ്നപെതെിക പ്ര്ന
ധ്നനത്യാം, തുരുതെി്രയമട ഊര്ജ ഉപലഭ്നഗ രീതികള് എനിവ
മയക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്നണപ് നടനതപ്. ഈ പഠനങ്ങള് നൽകിയ 
അറിവിമറെ കരുതെി�്നണപ് െനയ്കെ� സെരവാം ഹരിതഗ്ര്നെ പ്ര
വര്തെനങ്ങളുാം ഏമറ ജനകീയെ്നയി സാംഘടിപ്ിയ്ക്നന് യൂണിറ്ിനപ് 
കഴിഞ്ഞതപ്. ന്നടിമന അറിയന ഇതെരാം പഠന പ്രവര്തെനങ്ങള് 
വിവിധ സ്്നപനങ്ങമള സഹകരിപ്ിച്ചുമക്നണ്്നണപ് നടതെിയതപ്.  
മക്നച്ചി ശ്നസ്ത്രസ്നലങ്തിക സര്വ്വക�്നശ്ന�, ഐ ആര് ടി സി, സി 
ഡബ്ല്യൂ ആര് ഡി എാം, അമനര്ട്പ്, ഇ.എാം.സി തുടങ്ങിയ സ്്നപനങ്ങ
ള്നണപ് ഈ പഠന പ്രവര്തെനങ്ങളിൽ വകലക്നര്തെതപ്.

പുതിയ വികസെ മാതൃകയികലക്കത്

അറിവനൽകിയ തിരിച്ചറിവിൽ ന്നമട്നന്നമക മെമ്മണ് കുനി
നലവണ്ി വക ലക്നര്തെലപ്്നള് രൂപമപ്ട്ടുവന ജനകീയ കൂട്്നയപ്െ
മയ ന്നടുലനരിടുന പ്രശപ് നപരിഹ്നരതെിന കൂടി പ്രലയ്നജനമപ്ടു
തെണമെന െിന്യ്നണപ്  'ഊര്ജ നിര്മ്മ� ഹരിതഗ്ര്നൊം' എന 
പ്രവര്തെനതെിനപ് വഴിതുറനതപ്.

a) ഊർജ െിർമ്മല ഹരിതഗ്ാമം
സുസ്ിരവികസനതെിനപ് ഒരു ജനകീയ െ്നതൃക �ക്ഷത്യെിട്ടുമക്ന

ണ്പ് രൂപമപ്ടുതെിയ പരിപ്നടിയ്നയിരുന്നു ഊര്ജ നിര്മ്മ� ഹരിത 
ഗ്ര്നൊം. െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�നാം, ഊര്ജസാംരക്ഷണാം, ജ�സുരക്ഷ, ശ്ന
സ്ത്രീയ കൃഷിരീതികളുമട വത്യ്നപനാം തുടങ്ങിയ �ക്ഷത്യങ്ങലള്നമടയ്നണപ് 
പരിപ്നടി ആസൂത്രണാം മെയ്തതപ്. 100 േിവസാം നീണ്ടുനിന ഈ പരി
പ്നടിയിലൂമട ഗ്ര്നെീണ ജനതയമട മപ്നതുലബ്നധതെിൽ ഉറച്ചുലപ്നയ 
പ� ധ്നരണകലളയാം തിരുതെ്നന്നയി.

ഊര്ജഗ്ര്നൊം, നിര്മ്മ�ഗ്ര്നൊം, ഹരിതഗ്ര്നൊം എനീ മൂനപ് പരി
പ്നടികളുമട സാംലയ്നജനെ്നയിട്്നണപ് ഊര്ജ നിര്മ്മ� ഹരിതഗ്ര്ന
ൊം പരിപ്നടി െിട്മപ്ടുതെിയതപ്.

b) ഊർജഗ്ാമപ്വർത്െങ്ങള്
ഊര്ജസാംരക്ഷണതെിലറെയാം ഹരിത ഊര്ജ ഉപലയ്നഗതെിലറെ

യാം പ്ര്നധ്നനത്യാം ജനങ്ങളുമട ജീവിതലബ്നധത്യെ്ന്്നനതകുന പരി
പ്നടികള്്്നണപ് ഊര്ജഗ്ര്നെപ്രവര്തെനങ്ങളിൽ ഊനൽ മക്ന
ടുതെതപ്. അമനര്ട്പ്, എനര്ജി െ്നലനജപ് മെറെപ് മസറെര്, മക എസപ് 
ഇ ബി, ഐ ആര് ടി സി, ഗവ: മടകപ് നി്ൽ വഹസപ് കൂള് മുളന്തുരു
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തുരുത്തിക്കര 
മാതൃകയും അനുഭവങ്ങളും

തെി എനീ സ്്നപനങ്ങളുമട സഹകരണലതെ്നമടയ്നണപ് ഊര്ജ
ഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനങ്ങള് സാംഘടിപ്ിച്ചതപ്.

c) ഫിലതമറേത് ഫ്രീ ഗ്ാമം
ഒരു ഫി�മെറെപ് ബള്ബപ് ഊരിെ്നറ്ി പകരാം എൽ ഇ ഡി ബള്ബപ് 

ഉപലയ്നഗിക്കുലപെ്നള് എട്ടു മുറികളിൽ മവളിച്ചമെതെിയ്ക്നനള്ള  
വവേയുതി �ഭത്യെ്നകുമെനതപ് ന്നട്ടുക്നര്്പ് പുതിമയ്നരറിവ്നയിരു
ന്നു. സ്ിച്ചപ് ലപ്നലെില്നമത കതെിച്ചിരുന സീലറ്ന വ്നട്പ് ബള്ബപ്  
15 വ്നട്്നമണനപ് തിരിച്ചറിഞ്ഞലപ്്നള് അതിന പകരാം അര വ്നട്ി
മറെ എൽ ഇ ഡി  െതിമയനപ് െനസ്ി�്ന്ിയലപ്്നള് തുരുതെി്ര 
ഒരു പുതുെരിത്രമെഴുതി. വീടുകളിൽ അന്നുവമര കതെിയിരുന 552  
ഇന്ക്നന്ഡമസറെപ് ബള്ബുകള് ഒറ് േിവസാം മക്നണ്പ് ഊരിെ്നറ്ി 
പകരാം എൽ ഇ ഡി ബള്ബുകള് സ്്നപിച്ചുമക്നണ്പ് തുരുതെി്ര 
ലകരളതെിമ� ആേത്യ ഫി�മെറെപ് ഫ്ീ  ഗ്ര്നെെ്നയി െ്നറി. മുളന്തുരുതെി 
ഗവ: മടകപ് നി്ൽ വഹസപ് കൂളിമറെ സഹകരണലതെ്നമടയ്നണപ് 
ഈ െരിത്രലനട്ാം തുരുതെി്ര വകവരിച്ചതപ്. മുളന്തുരുതെി ലബ്ല്ന്പ് 
പഞ്്നയതെപ് പ്രസിഡറെപ്  ആയിരുന്നു ഫി�മെറെപ് രഹിത ഗ്ര്നൊം പ്ര
ഖത്യ്നപനാം നടതെിയതപ്.

d) െമ്മുതട  ബള്ബത് െമുക്കത് െിർമ്മിക്കാം
ഊരി െ്നറ്ിയ ഓലര്ന ഫി�മെറെപ് ബള്ബിനപകരാം ന്നടപ് നിര്മ്മി

ച്ച എൽ ഇ ഡി ബള്ബുകള് പ്രക്നശാം മെ്നരിഞ്ഞലപ്്നള് െ്നറിയതപ് 
ഒരു ബള്ബപ് െ്നത്രെ്നയിരുനില, ഒരു സാംസപ് ക്നരവാം കൂടിയ്നയിരു
ന്നു. തിരിച്ചറിവിമറെ മവളിച്ചാം ഒരു ഗ്ര്നെതെിമറെയ്നമക മപ്നതുലബ്ന
ധമതെ പുതു്ിപ്ണിയക തമന മെയപ്തു. വിേത്യ്നര്ത്ഥികള് മുതൽ 
വിേത്യ്ന�യതെിമറെ പടികയറ്നതെ മുതെശ്ിെ്നര് വമര ബള്ബപ് നി
ര്മ്മ്നണതെിമറെ ഭ്നഗെ്നയി. വീണ്ടുമെ്നരു തിരിച്ചു ലപ്ന്ിനപ് സ്ന
ധത്യെല്നതെ വിധാം അങ്ങമന ഒരു ന്നടുെ്നറി.

e) എല് ഇ ഡി  ക്ിെിക്കത്
ഫി�മെറെപ് ബള്ബുകളുാം ഫപ് ളൂറമസറെപ് ട്യൂബുകളുാം ലകടുവന്നൽ 

ഉലപക്ഷിയ്ക്കുകയല്നമത െറ്റു  െ്നര്ഗ്ഗെില. എന്നൽ  ഫപ് ളൂറമസറെപ് ട്യൂ
ബുകളുാം ലക്നാംപ്നകപ്റ്പ് ഫപ് ളൂറമസറെപ് �്നാംപുകളുാം അ�ക്ഷത്യെ്നയി ഉലപ
ക്ഷി്്നനെ്നവില. ക്നരണാം അവ ഇ-െ്ന�ിനത്യങ്ങള്നണപ്. അതെരാം 
ബള്ബുകള് മപ്നട്ടുലപെ്നള് പുറത്വരുന മെര്ക്കുറി ഏമറ അപക
ടക്നരിയ്നയ െ്ന�ിനത്യെ്നണപ്. എന്നൽ എൽ ഇ ഡി  ബള്ബുകള് 
വീണ്ടുാം റിപ്യര് മെയ്തപ് ഏമറ്്ന�ാം വീണ്ടുമുപലയ്നഗി്്നാം. ഈ 
അറിവപ് തുരുതെി്ര ഏമറ്ടുതെതപ് എൽ ഇ ഡി ബള്ബുകള്്്നയി 
ഒരു 'ആശുപത്രി' ആരാംഭിച്ചുമക്നണ്്നണപ്. ഇനപ് 'ലര്നഗി'കമളമ്്ന
ണ്പ് നിറയന നി�യില�്പ് എൽ ഇ ഡി ക്ിനി്പ് െ്നറി. പഞ്്നയതെി
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മ� ഒരു വ്നര്ഡിൽ ലപ്നലാം ഒരു െ്നസാം ചുരുങ്ങിയതപ് 300 ബള്ബുക
ലള്നളാം ലകടുവരുന്നുണ്പ്. ഇതപ് ക്ിനി്ിമ�തെിയ്നൽ ലഡ്നകപ്ടര്്പ് 
ചുരുങ്ങിയതപ് 3000 രൂപ വരുെ്നനെ്നകുാം. 50 രൂപയിൽ ത്നമഴ നൽകി 
ആളുകള്്പ് ലകട്നയ ബള്ബപ് പുതു്ിമയടു്്നനെ്നകുന്നു.

f) സൗരവണ്ി
ഭ്നവിയമട ഊര്ജലരേ്നതസ്്നയ സൗലര്നര്ജമതെ ഇലന പരിെ

യമപ്ടുത്കമയന �ക്ഷത്യലതെ്നമടയ്നണപ് അമനര്ട്ടുെ്നയി സഹക
രിച്ചുമക്നണ്പ് സൗരവണ്ി തയ്യ്നറ്ന്ിയതപ്. ലസ്നള്നര് പ്നനലകള്, 
ലസ്നള്നര് വ്നട്ര്ഹീറ്ര്, സൗരവിളക്കുകള്, ലസ്നള്നര്കു്ര് തുട
ങ്ങിയ സൗലര്നര്ജ ഉപകരണങ്ങള് അടുതെറിയ്നന് സൗരവണ്ി
യ്നത്ര ഏമറ ഉപക്നരമപ്ട്ടു. 25-30 വീടുകമള ഉള്മപ്ടുതെി വീട്ടുമു
റ്ങ്ങളിൽ ഒത് ലെരുന അയൽപ്ലയ്നഗങ്ങളിലൂമടയ്നയിരുന്നു 
ന്നട്ടുക്നര് ഇതെരാം പുതെനറിവകള് പരിെയമപ്ട്തപ്.

g) ആക�ാളതാപെം: പ്ാകേശികബേലുകളതട പ്കയാ�ം
വിറകിലറെയാം പ്നെകവ്നതകതെിലറെയാം ഉപലയ്നഗാം ഗണത്യെ്ന

യി കുറയ്ക്കുന പരിഷതെടുപ്ിലറെയാം ചൂട്നറ്നമപ്ട്ിയലടയാം പ്രെ്നരണാം 
ഊര്ജഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനങ്ങളിമ� മുഖത്യ ഇനെ്നയിരുന്നു. ആലഗ്നളത്ന
പനവാം നമ്മുമട ജീവിതവൃ തെികളുാം തമ്മിലള്ള ബന്ാം െനസ്ി�്ന്ി 
പ്ര്നലേശികെ്നയി നമുക്കു മെയ്യ്നവന ഇടമപടലകളുമട പ്ര്നധ്നനത്യാം 
ലബ്നധത്യമപ്ടുതെ്നന്നണപ് ഇതെരാം പ്രവര്തെനങ്ങളിലൂമട ശ്രെിച്ചതപ്. 
ചൂട്നറ്നമപ്ട്ി ഉപലയ്നഗിക്കുലപെ്നള് ഒരു വര്ഷാം മൂനപ് പ്നെകവ്നതക 
സി�ിണ്റുകള് നമുക്കു �്നഭിയ്ക്നന്നകുാം. പരിഷതെടുപ്പ് സ്്നപിക്കു
നതുവഴി  സ്നധ്നരണ വിറകടുപ്പുകമള അലപക്ഷിച്ചപ് മൂനിമ�്നനപ് 
വിറകപ് കുറയ്ക്നന്നകുാം. വിറകുകത്നതുവഴി പുറാംതള്ളുന ക്നര്ബണ് 
ഡലയ്നകപ് വസഡിമറെ അളവപ് കുറയ്ക്കുക െ്നത്രെല വിറക്നയി മവട്ി 
െ്നറ്്നമത ഒലട്മറ െരങ്ങള് അവലശഷിയ്ക്കുകയാം മെയ്ാം.

െിർമ്മലഗ്ാമപ്വർത്െങ്ങള്
വ�ിമച്ചറിയൽ മപ്നതുലബ്നധെ്നയി സ്ീകരിച്ച ന്നട്ിൽ ലവറിമട്്ന

രു െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�നാം സ്നധത്യെ്നക്കുനതിനള്ള പ്രവര്തെനങ്ങ
ള്നണപ് നിര്മ്മ�ഗ്ര്നൊം പരിപ്നടിയിലൂമട നടപ്ി�്ന്ിയതപ്. വജവ 
െ്ന�ിനത്യാം  ഉറവിടതെിൽ തമന സാംസപ് കരിച്ചുാം അവജവെ്ന�ിനത്യ
പരിപ്ന�നതെിൽ ലവറിമട്്നരു ജീവിതലബ്നധത്യാം സ്നധത്യെ്നക്കുകമയ
നതുെ്നയിരുന്നു നിര്മ്മ� ഗ്ര്നെപ്രവര്തെനങ്ങളുമട ക്നതൽ.

a) പ്ാസ്റികത് തരൂ പൂച്ചട്ിതരാം
പ്്നസ്റികപ് ലശഖരണാം ഹരിതകര്മ്മലസനവഴി ഇനമതെലപ്്നമ� 

വത്യ്നപകെ്നകുനതിനപ് മുന്പ്നയിരുന്നു തുരുതെി്രയിൽ പ്്നസ്റികപ് 
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െ്ന�ിനത്യ ലശഖരണാം നടനതപ്. പ്്നസ്റികപ് കൂടുകള്മക്നണ്പ് വിറകടു 
പ്ിൽ തീ പിടിപ്ിയ്ക്നന് ശീ�ിച്ചുലപ്നയ ന്നട്ടുക്നമര പുതിമയ്നരു െലന്ന
ഭ്നവതെില�യപ് മ്തെിക്കുക ഏമറ ശ്രെകരെ്നയിരുന്നു. അതുമക്ന
ണ്്നണപ് കഴുകി ഉണ്ി വൃതെിയ്ന്ിയ പ്്നസ്റികപ് തരുലപെ്നള് എല്ന
വര്ക്കുാം പൂച്ചട്ി നൽകുന പരിപ്നടി ആവിഷപ് ് രിച്ചതപ്. പന്ത്രണ്പ് 
ലശഖരണ ലകന്ദങ്ങളിലൂമട രണ്പ് െണിക്കൂറിനള്ളിൽ രണ്ര ടണ് 
പ്്നസ്റി്്നണപ്  പ്്നസ്റികപ് റീവസ്ിള് ഇന്ഡസപ്്ിയൽ അലസ്ന
സിലയഷനപ് വകെ്നറിയതപ്. പ്്നസ്റികപ് െ്ന�ിനത്യതെിമറെ വി�യ്നയി 
അവര് നൽകിയ പൂച്ചട്ികള്നണപ് ന്നട്ടുക്നര്്പ് വിതരണാം മെയ്തതപ്.

b) പ്ാസ്റികത് തരൂ തുണിസഞ്ി തരാം
രണ്്നാം ഘട്തെിൽ പൂച്ചട്ിയ്കപ് പകരാം  തുണിസഞ്ി നൽകിമ്്ന

ണ്്നയിരുന്നു പ്്നസ്റികപ് ലശഖരിച്ചതപ്. രണ്ടു െ്നസമതെ ഇടലവളയ്കപ് 
ലശഷാം നടന ലശഖരണതെിൽ  പ്്നസ്റികപ് െ്ന�ിനത്യതെിമറെ അളവിൽ 
ഗണത്യെ്നയ കുറവണ്്നയി. മൂന്നാംഘട് പ്രവര്തെനെ്നരാംഭിക്കുനതി
നപ് മുന്പ്നയി മുളന്തുരുതെി ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ് ലശഖരണ പ്രവര്തെ
നങ്ങള് ഏമറ്ടുക്കുകയാം ഹരിതകര്മ്മലസന രൂപീകരിച്ചുമക്നണ്പ് 
പഞ്്നയത് ത�തെിൽ പ്്നസ്റികപ് ലശഖരണ സാംവിധ്നനെ്നരാംഭി
ക്കുകയാം മെയപ്തു. അ�ക്ഷത്യെ്നയി വ�ിമച്ചറിഞ്ഞിരുന പ്്നസ്റികപ് പ്ന
ഴപ് വസപ്തു്ള് കരുതിവച്ചപ് വകെ്നലറണ്ത്നമണന ലബ്നധതെി
ല�യ്കപ് പതുമ് ഒരു ന്നടിമന എതെിയ്ക്നന് ഈ കത്യ്നമപെയിന്നയി.

c) പ്ാസ്റികത് മാലിെ്യവിമുക്ത ഗ്ാമം
െനഷത്യജീവിതമതെ ഏമറ മുലന്നട്ടു നയിച്ച കണ്ടുപിടുതെെ്നണപ് 

പ്്നസ്റി്ിലറെമതങ്ിലാം നിയന്ത്രണെില്നതെ ഉപലയ്നഗാം െനഷത്യര്ന
ശി്പ്  െ്നത്രെല ജീവനതമന ഭീഷണിയ്നകുന നി�യില�യപ് മ്
തെിയിരിക്കുകയ്നണപ്. പ്രതിവര്ഷാം 80 �ക്ഷാം ടണ് പ്്നസ്റി്്നണപ് 
കട�ില�യ്കപ് ഒഴുകിമയത്നതപ്. 2050 ആകുലപെ്നലഴക്കുാം കട�ിൽ 
െീനിലന്്നള് കൂടുതൽ പ്്നസ്റി്്നകുാം ഉണ്്നകുക. ഇതെരമെ്നരു 
ഭീേിതെ്നയ അവസ്മയക്കുറിച്ചപ് തുരുതെി്ര്്നമര ലബ്നധത്യമപ്
ടുത്കയ്നയിരുന്നു പ്രധ്നന കത്യ്നമപെയിന് �ക്ഷത്യാം.

യ്നമത്നരു െടിയെില്നമത  വ�ിമച്ചറിഞ്ാം, കതെിച്ചുാം പ്രശപ് നപരി
ഹ്നരാം കണ്ിരുന ന്നട്ടുക്നലര്നടപ് കഴുകി ഉണ്ി വൃതെിയ്ന്ി തര
ണമെനപ് പറയലപെ്നഴുള്ള പ്രതിലര്നധാം കുറയ്ക്നന്നണപ് പ്്നസ്റി്ിനപ് 
പകരാം പൂച്ചട്ിയാം, തുണിസഞ്ിയമെ്നമ് സമ്മ്നനെ്നയി നൽകി
യതപ്. തുട്ാം തമന യൂസര്ഫീ കൂടി ലെ്നേിച്ചിരുമനങ്ിൽ ഈ കത്യ്ന
മപെയിന് ഇങ്ങമന വിജയിപ്ിയ്ക്നന് ബുദ്ിമുട്്നകുെ്നയിരുന്നു. ആേത്യ 
തവണ രണ്ര ടണ്ാം രണ്്നെതപ് ഒനര ടണ് പ്്നസ്റിക്കുാം റീവസ്ി
ള് യൂണിറ്ില�യ്കപ് നൽക്നന്നയി. 12 ലകന്ദങ്ങളി�്നയി 2 െണിക്കൂര് 
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മക്നണ്്നണപ് 360 വീടുകളിമ� പ്്നസ്റികപ് ലശഖരിച്ചപ് വകെ്നറിയതപ്. 
പിറവാം എാം. എൽ.എ യ്നണപ് തുരുതെി്രമയ പ്്നസ്റികപ് െ്ന�ിനത്യ വി
മുക്തഗ്ര്നെെ്നയി പ്രഖത്യ്നപിച്ചതപ്.

d) അപത് കസക്ിം�ത് ക്ിെിക്കത് (പാഴത്പുതുക്കല് കകന്ദം)
പ്നഴപ് വസപ്തു്ളുമട പുനരുപലയ്നഗാം സ്നധത്യെ്നക്കുന ലവറിമട്്ന

രു പ്രവര്തെനരീതിയ്നണപ് പ്നഴപ്പുതു്ൽ ലകന്ദതെിലൂമട തുരുതെി
്ര മുലന്നട്ടുവച്ചതപ്. നിരവധി വീടുകമള അപപ് വസക്ിാംഗപ് ക്ിനി
ക്കുകള്ന്ി െ്നറ്ിമ്്നണ്്നണപ് ഈ പ്രവര്തെനാം സാംഘടിപ്ിച്ചതപ്. 
പ്്നസ്റികപ് കവറുകള്്പ് പകരാം മെ�വ കുറഞ്ഞ ബേലകള്്്നയ
ള്ള അലന്ഷണെ്നണപ് അപപ് വസക്ിാംഗപ് ക്ിനി്ിമറെ പ്രവര്തെന
തെില�യ്കപ് തുരുതെി്രമയ നയിച്ചതപ്. പ്നഴപ് വസപ്തു്ളിൽ മെറിയ 
െ്നറ്ാം വരുതെി വീണ്ടുാം പുനരുപലയ്നഗ സ്നധത്യതയള്ള ഉൽപനങ്ങ
ള്ന്ി െ്നറ്റുന രീതിയ്നണപ് അപപ് വസക്ിാംഗപ്. സ്നരി, പുതപ്പ്, കുട, 
കുപ്ി, ബ്നഗപ് തുടങ്ങിയ പ്നഴപ് വസപ്തു്മള പുനരുപലയ്നഗ സ്നധത്യ
തയള്ള പുതിയ ഉൽപനങ്ങള്ന്ി െ്നറ്റുകയ്നയിരുന്നു പ്നഴപ്പുതു്
ൽ ലകന്ദാം മെയ്തതപ്.

e) സാരിതരൂ സഞ്ിതരാം, പുതപ്പുതരൂ പൂച്ചട്ിതരാം
സ്നധ്നരണഗതിയിൽ നമ്മുമട വീടുകളിൽ ഉപലയ്നഗിക്കുന സ്ന

രികലള്്നള് ഉപലയ്നഗിയ്ക്നതെ സ്നരികള്നകുാം കൂടുതൽ. ഇതെരാം 
പ്നഴപ് വസപ്തു്മള ഒരു ബേൽ ഉൽപനെ്ന്ി െ്നറ്റുന കത്യ്നമപെയി
ന്നയിരുന്നു 'സ്നരിതരൂ, സഞ്ിതര്നാം' കത്യ്നമപെയിന്. ഒരു സ്നരി 
തരുലപെ്നള് ലസ്റ്നബറി, ലപഴപ് സപ്ബ്നഗപ്, ലബ്നള്ബ്നഗപ്, റ്നപ്ര്ബ്നഗപ്, 
�ഞ്പ്ബ്നഗപ് തുടങ്ങി വത്യതത്യസ്ത ഇനാം സഞ്ികള്നണപ് തിരിച്ചു നൽകി
യതപ്. കുട്ികലളയാം  മുതിര്നവലരയാം ഒരുലപ്നമ� ആകര്ഷിയ്ക്കുന 
ഇതെരാം നിരവധിയിനാം അപപ് വസക്ിാംഗപ് ഉൽപനങ്ങള്നണപ് പ്നഴപ്പു
തു്ൽ ലകന്ദതെിലൂമട �ഭത്യെ്ന്ിയതപ്. ഉപലയ്നഗശൂനത്യെ്നയ പുത
പ്പുലപ്നലള്ള കനാം കൂടിയ തുണികളുാം സിെന്ാം മപയിന്ാം ഉപലയ്നഗിച്ചപ് 
ആകര്ഷകങ്ങള്നയ പൂച്ചട്ികളുാം തയ്യ്നറ്ന്്നാം. ഹരിതകര്മ്മലസന
യമട ലനതൃത്തെിൽ ഇതെരാം പ്നഴപ്പുതു്ൽ ലകന്ദങ്ങള് പ്രവര്തെി
ച്ച്നൽ മെച്ചമപ്ട് വരുെ്നനമുണ്്ന്്നനള്ള എളുപ്വഴിയ്നകുെിതപ്.

f) കുടതരൂ മരീന്സഞ്ി തരാം.
സ്നധ്നരണ പ്്നസ്റികപ് കൂടുകള്്പ് പകരെ്നയി തുണിസഞ്ി ഉപ

ലയ്നഗിയ്ക്നമെങ്ിൽ െീനാം ഇറച്ചിയാം വ്നങ്ങുനതിനപ് പ്്നസ്റികപ് കൂടുക
മളതെമന ആശ്രയി്്നമത നിവൃതെിയില. ഇതിമന്നരു ബേ�്ന
യ്നണപ് ലകടുവന കുടയമട ശീ�മക്നണ്പ് െീന്സഞ്ി നിര്മ്മിക്കുന  
'കുടതരൂ െീന്സഞ്ി തര്നാം' എന കത്യ്നമപെയിൽ സാംഘടിപ്ിച്ചതപ് . 
സ്നധ്നരണ തുണിസഞ്ി്കതെപ് കുടശ്ീ�യമട കഷണാം വ�നിാംഗപ് 
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തുരുത്തിക്കര 
മാതൃകയും അനുഭവങ്ങളും

തുണിയ്നയി ഉപലയ്നഗിച്ച്നണപ് െീന് സഞ്ി നിര്മ്മിച്ചതപ്. ലശഖരിക്കു
ന കുടകളുമട തുണിമയടുതെലശഷാം കപെി ആക്ിയ്നയി  മക്നടുക്കു
ലപെ്നള് കത്യ്നമപെയിന് സാംഘ്നടനതെിനള്ള വരുെ്നനെ്നയി െ്നറുാം.

g) ഗ്ാസത് മാലിെ്യ വിമുക്തഗ്ാമം
ഉപലയ്നഗിച്ചപ് വ�ിമച്ചറിയന െിലപ് കുപ്ികള് പ്നടത്ാം പറപെി

ലാം മപ്നതുഇടങ്ങളിലമെല്നാം വ�ിയ പ്രശപ് നെ്നയലപ്്നഴ്നണപ് ഗ്്നസപ് 
െ്ന�ിനത്യ വിമുക്തഗ്ര്നൊം പരിപ്നടി നിര്മ്മ�ഗ്ര്നെപ്രവര്തെനങ്ങ 
ളുമട ഭ്നഗെ്നയതപ്. ഒറ്േിവസാം മക്നണ്പ് കുപ്ിയാം കുപ്ിച്ചില്ലുകളുാം െറ്പ് 
മപ്നട്ിയ ഗ്്നസുകളുാം ലശഖരിച്ചപ് റീ വസ്ിള് യൂണിറ്ില�യ്കപ് എതെി
ച്ചലപ്്നള് സാംഘ്നടനമച്ച�വപ് കുപ്ിച്ചിലിമറെ വി�യ്നയി �ഭിച്ചു. ഒനര 
ടണ് കുപ്ിച്ചില്നണപ് ലശഖരിച്ചപ് വകെ്നറിയതപ്. തുരുതെി്രയിൽ 
നടപ്്ന്ിയ പരിപ്നടി തിരുെ്നറ്നടി ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ് ഏമറ്ടുതെപ് 
സാംഘടിപ്ിച്ചലപ്്നള് 16 ടണ് കുപ്ിച്ചില്ലുകള്നണപ് അവര്്പ് നീ്ാം 
മെയ്യ്നന്നയതപ്.

h) ഇ-മാലിെ്യ വിമുക്തഗ്ാമം
ഭയല�ശമെലനത്യ നമ്മള് വ�ിമച്ചറിയന ഖരെ്ന�ിനത്യങ്ങളിൽ 

െി്തുാം അതത്യന്ാം അപകടക്നരികള്നയ ഇ-െ്ന�ിനത്യെ്നമണനപ് 
ന്നട്ടുക്നമര ലബ്നധത്യമപ്ടുതെിയലപ്്നള് തുരുതെി്ര ഇ-െ്ന�ിനത്യ 
വിമുക്ത ഗ്ര്നെെ്നയി. വ�ിമച്ചറിയന െ്ന�ിനത്യങ്ങളിൽ ഏമത്നമ്
യ്നണപ് ഇ-െ്ന�ിനത്യമെന്നുാം അവമയ എങ്ങമനയ്നണപ് സുരക്ഷിതെ്ന
യി ക്നത്വച്ചപ് വകെ്നലറണ്മതന്നുാം പരിെയമപ്ടുത്കയ്നയിരുന്നു 
ആേത്യാം മെയ്തതപ്. തൃ്്ന്ര ലെ്നഡൽ എഞ്ിനീയറിാംഗപ് ലക്നലളജ്ന
യിരുന്നു ഈ േൗതത്യാം ഏമറ്ടുതെതപ്. ഒറ് േിവസാംമക്നണ്പ് രണ്പ് ടണ് 
ഇ-െ്ന�ിനത്യാം ലശഖരിച്ചപ് ക്ീന്ലകരള കപെനിയ്കപ് വകെ്നറിമ്്നണ്പ് 
തുരുതെി്രമയ ഇ-െ്ന�ിനത്യ വിമുക്ത ഗ്ര്നെെ്ന്ി. ജില്ന പഞ്്നയ
തെപ് പ്രസിഡറെപ് ആയിരുന്നു പ്രഖത്യ്നപനാം  നടതെിയതപ്. ലെ്നഡൽ 
എഞ്ിനീയറിാംഗപ് ലക്നലളജപ് തൃ്്ന്ര, നിര്മ്മ� ലക്നലളജപ് മുളന്തു
രുതെി, ക്ീന് ലകരള കപെനി എനീ സ്്നപനങ്ങളുമട ലനതൃത്തെി
�്നയിരുന്നു കത്യ്നമപെയിന് സാംഘടിപ്ിച്ചതപ്.

i) അടുക്കളമാലിെ്യം അടുക്കളയില് സംസത് കരിക്കാം
എത്ര സ്�പരിെിതിയമണ്ങ്ിലാം െനസ്സുമണ്ങ്ിൽ െ്ന�ിനത്യ സാം

സപ് കരണാം ഉറവിടതെിൽ തമന സ്നധത്യെ്നമണനപ് ലബ്നധത്യമപ്
ടുത്കമയനത്നയിരുന്നു  ഈ പരിപ്നടിയമട മുഖത്യ �ക്ഷത്യെ്നയി 
കണ്തപ്. കിച്ചണ്ബിന്നുാം ബലയ്നവഡജസ്റര്ബിന്നുാം ഉപലയ്നഗി
ച്ചപ് അടു്ളെ്ന�ിനത്യാം അടു്ളയിൽ തമന സാംസപ് കരിച്ചപ് വളെ്ന
്ി െ്നറ്്നമെനതപ് ജനങ്ങള്്പ് പുതിമയ്നരറിവ്നയിരുന്നു. കിച്ചണ് 
ബിന് ലപ്നലള്ള െ്ന�ിനത്യസാംസപ് കരലണ്നപ്നധികള് ലകരളതെിൽ 
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പി എ തങ്കച്ചന്

വത്യ്നപകെ്നയി പ്രലയ്നഗിച്ച ആേത്യ പ്രലേശങ്ങളിമ�്നന്നയി െ്നറി തുരു 
തെി്ര. 'നമ്മുമട െ്ന�ിനത്യാം നമ്മുമട ഉതെരവ്നേിതൊം' എനതിനപ് 
'നമ്മുമട െ്ന�ിനത്യാം നമ്മുമട ഭക്ഷണാം' എന അനബന് മുദ്്നവ്ന
കത്യമുയര്ത്കയ്നയിരുന്നു ഈ കത്യ്നമപെയിനിലൂമട മെയ്തതപ്. പ്ന�
്്നടപ് ഐ ആര് ടി സി ആയിരുന്നു ഈ പ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് ലന
തൃത്പരെ്നയ പങ്കു വഹിച്ചതപ്.

j) കജവമാലിെ്യ വിമുക്തഗ്ാമം
നിര്മ്മ�ഭവനങ്ങളിലൂമടലയ നിര്മ്മ�ഗ്ര്നൊം സ്നധത്യെ്നകൂ എന 

തരിച്ചറിവിൽ നിന്നണപ് ഓലര്ന വീടിലനയാം െ്ന�ിനത്യ പരിപ്ന�ന
തെിമറെ െ്നതൃകകള്ന്ി െ്നറ്്നനള്ള പ്രവര്തെനങ്ങള് ആസൂത്രണാം 
മെയ്തതപ്. ഓലര്ന വീട്ിലാം ഉണ്്നകുന വജവെ്ന�ിനത്യാം അവിമടതെ
മന സാംസപ് കരിച്ചപ് വളെ്ന്ി െ്നറ്റുകയ്നയിരുന്നു �ക്ഷത്യാം. ഇതിന്നയി 
കിച്ചണ്ബിന്, ബലയ്നബിന്, ബലയ്നഗത്യ്നസപ് പ്്നറെപ്, െണ്ണിരഭരണി, 
വപപ്പ് കലപെ്നസ്റപ് തുടങ്ങി അനലയ്നജത്യെ്നയ ഏമതങ്ിലമെ്നരു 
സാംവിധ്നനാം ഓലര്ന വീട്ിലാം ഉറപ്്നക്കുകയ്നയിരുന്നു മെയ്തതപ്. വജവ 
െ്ന�ിനത്യ സാംസപ് കരണതെിലൂമട �ഭത്യെ്നയ വജവവളമുപലയ്നഗിച്ചപ് 
അടു്ളലതെ്നട് പരിപ്ന�നാം ശീ�െ്ന്ിയ ഒലട്മറ വീടുകള് ഉണ്്ന
യിവന്നു. സയന്സപ് മസറെറിമറെ ലനതൃത്തെിൽ വജവെ്ന�ിനത്യ 
സാംസപ് കരണതെിനള്ള 2 ടണ് കലപെ്നസ്റപ് െീഡിയാം പ്രതിെ്നസാം 
വിതരണാം മെയ്ന്നുണ്പ്. ഇതിലൂമട കുറഞ്ഞതപ് ന്ന�പ് ടണ് വജവ 
വളെ്നണപ് �ഭത്യെ്നകുനതപ്. ഹരിതലകരളാം െിഷന്, ശുെിത്െിഷന്, 
ഐ ആര് ടി സി എനീ സ്്നപനങ്ങളുമട സഹകരണലതെ്നമടയ്ന
ണപ് വജവെ്ന�ിനത്യ വിമുക്തഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനങ്ങള് സാംഘടിപ്ിച്ചതപ്.

ജലസാക്ഷരതയിലൂതട ജലസുരക്ഷയികലക്കത്
ശുദ്െ്നയ കുടിമവള്ളാം നമ്മുമട അവക്നശവാം ആവശത്യവെ്ന

മണനപ് ജനങ്ങമള ലബ്നധത്യമപ്ടുത്കയ്നയിരുന്നു ജ�സുരക്ഷ്ന 
പരിപ്നടികളുമട മുഖത്യ�ക്ഷത്യാം. സി ഡബ്ല്യൂ ആര് ഡി എാം മ� ശ്നസ്ത്ര
ജ്ന് അബപ്ദുള് ഹെീേിമറെ ലനതൃത്തെിൽ 2013 മുതൽ തുരുതെി
്രയിമ� കിണര് ജ�വിത്നനാം പഠനവിലധയെ്ന്ിയിരുന്നു. ഈ 
പഠനതെിലൂമട തുരുതെി്രയിമ� കിണര്ജ�വിത്നനാം പ്രതിവ
ര്ഷാം ഒരുെീറ്ര് കണമ് ത്നഴുന്നുമവനപ് കമണ്ത്കയണ്്നയി. 
കൂട്നമത മക്നച്ചി യൂണിലവഴപ് സിറ്ി മകെി്ൽ ഓഷത്യ്നലന്നഗ്ര്നഫി 
വിഭ്നഗതെിമറെ ലനതൃത്തെിൽ നടതെിയ ജ�ഗുണത്ന പഠനതെി
ലൂമട തുരുതെി്രയിമ� ഭൂരിഭ്നഗാം കിണറുകളില�യാം മവള്ളതെി
മറെ ഗ്നഢത കൂടുത�്നമണന്നുാം കമണ്ത്കയണ്്നയി. ഈ പഠന
ഫ�ങ്ങളിലൂമട ഒരു ന്നടപ് ലനടിയ തിരിച്ചറിവ്നണപ് തുരുതെി്രമയ 
ജ�സുരക്ഷ്നകത്യ്നമപെയിനില�്പ് നയിച്ചതപ്.
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തുരുത്തിക്കര 
മാതൃകയും അനുഭവങ്ങളും

a) സമ്പൂർണ കിണർജല പരികശാധൊഗ്ാമം
ജ�സ്നക്ഷരതയിലൂമട ജ�സുരക്ഷയില�യ്കപ് എന കത്യ്നമപെയി

മറെ ഭ്നഗെ്നയ്നണപ് തുരുതെി്രയിമ� മുഴുവന്  തുറന കിണറുകളി
ല�യാം മവള്ളാം പരിലശ്നധിച്ചതപ്. ജ�പരിലശ്നധനയ്കപ് മുലന്നടിയ്നയി 
മക്നച്ചി യൂണിലവഴപ് സിറ്ി മകെി്ൽ ഓഷത്യ്നലന്നഗ്ര്നഫി വിഭ്നഗതെി
മറെ ലനതൃത്തെിൽ 50 ലപര്്പ് പരിശീ�നാം നൽകുകയാം ഏകേിന
െ്നയി ജ�പരിലശ്നധന പൂര്തെിയ്നക്കുകയാം മെയപ്തു. 20 വീടുകള്്പ് 
3 ലപര് ഉള്മപ്ടുന ടീാം മുന്കൂട്ി തയ്യ്നറ്ന്ിയ പരിലശ്നധന്ന കിറ്പ് 
ഉപലയ്നഗിച്ച്നണപ് ജ�പരിലശ്നധന നടതെിയതപ്. ഓലര്ന വീടുാം സന്
ര്ശിച്ചപ് കിണര്മവള്ളാം ലക്നരിമയടുതെപ് അവിമട വച്ചുതമന പരി
ലശ്നധിക്കുകയ്നയിരുന്നു. ജ�തെിമറെ 12 തരാം ര്നസപരിലശ്നധന
യാം വജവപരിലശ്നധനയെ്നണപ് നടതെിയതപ്. എല്ന വീട്ടുക്നര്ക്കുാം 
അവരുമട ജ�പരിലശ്നധന്നറിലപ്്നര്ട്പ് നൽകുകയാം തുരുതെി്ര 
ഗ്ര്നെതെിമറെ ജ�ഗുണത്ന റിലപ്്നര്ട്പ് അനമതെ എറണ്നകുളാം 
അസിസ്ററെപ് കളകപ്ടര് പ്രക്നശിപ്ിക്കുകയാം മെയപ്തു. 

b) െമ്മുതട പുരതവള്ം െമ്മുതട കിണർതവള്ം
വീടിന മുകളിൽ മപയപ് മത്നഴുകി പ്നഴ്നകുന െഴമവള്ളാം ലശഖരിച്ചപ് 

കിണര്മവള്ളെ്നക്കുകയ്നണപ് ഈ പരിപ്നടിയിലൂമട മെയ്തതപ്. 1000 
െതുരശ്ര അടി വിസ്തീര്ണമുള്ള ഒരു വീടിമറെ മുകളിൽ ഒരു വര്ഷാം 
മപയ്ന െഴമവള്ളാം ഏകലേശാം മൂനപ് �ക്ഷാം �ിറ്റ്നണപ്. ഇതിൽ 
ഒരു �ിറ്ര് ലപ്നലാം നമ്മള് പ്രലയ്നജനമപ്ടുത്നിമലനത്നണപ് 
വ്നസ്തവാം. ഈ െലന്നഭ്നവമതെ തിരുത്കയ്നയിരുന്നു 'നമ്മുമട 
പുരമവള്ളാം നമ്മുമട കിണര്മവള്ളാം' കത്യ്നമപെയിമറെ മുഖത്യ �ക്ഷത്യാം. 
കിണര്ജ� പഠനങ്ങളിലൂമട കമണ്തെിയ ജ�െ�ിനീകരണവാം, 
ജ�ക്ഷ്നെവാം ഒരുെിച്ചു പരിഹരിയ്ക്നനള്ള വഴി കൂടിയ്നയി െ്നറി ഈ 
കത്യ്നമപെയിന്.  ഹരിതലകരളാം െിഷന്, സ്ക്നരത്യ യട്യൂബപ് െ്നനല
കളിൽ ജ�സുരക്ഷയമട തുരുതെി്ര അനഭവങ്ങള് �ഭത്യെ്നണപ്.

ഹരിതഗ്ാമപ്വർത്െങ്ങള്
കൃഷിലയ്നടുാം ക്നര്ഷിക പ്രവൃതെികലള്നടുാം സമൂഹതെിൽ നി�നി

ൽക്കുന അധെലബ്നധാം തിരുത്കയാം നൂതനെ്നയ കൃഷിരീതികള് 
പരിെയമപ്ടുത്കയാം മെയ്കമയനത്നയിരുന്നു ഹരിതഗ്ര്നെ പ്രവ
ര്തെനങ്ങളുമട ക്നപെപ്. പ്നടത്ാം പറപെിലാം പരെ്നവധിയിടങ്ങളിൽ 
കൃഷി സ്നധത്യെ്നക്കുക വഴി തുരുതെി്രമയ തരിശപ് രഹിതഗ്ര്നെെ്നക്കു
കയ്നയിരുന്നു മുഖത്യ �ക്ഷത്യെ്നയി്ണ്തപ്. ക്നര്ഷിക പ്രവര്തെനങ്ങമള 
ന്നടിമറെ കൂട്്നയ പ്രവര്തെനങ്ങളുമട മപ്നതുലവേിയ്നക്കുന രീതിയി
�്നണപ് ഹരിതഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനങ്ങള് െിട്മപ്ടുതെിയതപ്. കൃഷിഭവന്, 
തുരുതെി്ര അഗ്രി്ള്ച്ചറൽ ലക്ന-ഓപ്ലററ്ീവപ് മസ്നവസറ്ി, മു



15

പി എ തങ്കച്ചന്

ളന്തുരുതെി മവജിറ്ബിള് ക്സ്റര് എനീ സ്്നപനങ്ങളുമട സഹകര
ണലതെ്നമടയ്നണപ് പ്രവര്തെനങ്ങള് സാംഘടിപ്ിച്ചതപ്.

a) ഹരിതവണ്ി
തുരുതെി്രമയ തരിശുരഹിതെ്നക്കുകമയന �ക്ഷത്യലതെ്നമട

യ്നണപ് ഹരിതവണ്ി ഗ്ര്നെതെിൽ പരത്യടനാം നടതെിയതപ്. ഹരിതവ
ണ്ിയിലൂമട കൃഷിമെയ്നതിന്നവശത്യെ്നയ വിതെപ്, വളാം, വതകള്, 
കീടന്നശിനികള് തുടങ്ങി എല്ന സ്നെഗ്രികളുാം വീട്ടുമുറ്ലതെയപ് മ്
തെിക്കുകയ്നയിരുന്നു. ഇരുപതിന്നയിരതെി�ധികാം പച്ച്റിവതെ
കള്നണപ് ഹരിതവണ്ിപരത്യടനതെിലൂമട വിതരണാം മെയ്തതപ്.

b) എതറേ സത് കൂളിെത് ഒരു കുഴി കേെ
തുരുതെി്രയിൽ പ്രവര്തെിയ്ക്കുന മുളന്തുരുതെി ഗവ: മടകപ് നി

്ൽ വഹസപ് കൂള് ഊര്ജഗ്ര്നെ പരിപ്നടിയിൽ െ്നത്രെല വിവിധ 
ഹരിതഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്കുാം ലനതൃത്ാം നൽകി. അദ്ത്യ്നപക
രുാം വിേത്യ്നര്ത്ഥികളുാം ഏമറ ആലവശലതെ്നമടയ്നണപ് ഹരിതവിേത്യ്ന
�യപ്രവര്തെനങ്ങളിൽ പങ്്നളികള്നയതപ്. ഓലര്ന വിേത്യ്നര്ത്ഥിയാം 
സപ് കൂളിനലവണ്ി സപ് കൂള് വളപ്ിൽ ഓലര്ന ലെന നട്പ് പരിപ്ന�ിയ്ക്കു
ന പരിപ്നടിയ്നയിരുന്നു ഇതപ്. 180 ചുവടപ് ലെനയ്നണപ് ഈ കത്യ്ന
മപെയിനിലൂമട വിളമവടു്്നന്നയതപ്. സപ് കൂള് ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപ്ന
ടിയ്കപ് ആവശത്യെ്നയതില�മറ ലെന ഇതുവഴി �ഭത്യെ്ന്്നന് കഴിഞ്.

c) ഗ്ാമം െിറതയ വാഴ, ഗ്ാമം െിറതയ കേെ
തുരുതെി്ര സൗതെപ് മവസ്റപ് റസിഡറെപ് സപ് അലസ്നസിലയഷ

ന്നയിരുന്നു ഈ പ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് ലനതൃത്ാം മക്നടുതെതപ്. അലസ്ന 
സിലയഷമറെ ലനതൃത്തെിൽ വിശ്ന�െ്നയ ഏതെവ്നഴലതെ്നട്വാം, 
ലെനലതെ്നട്വാം തയ്യ്നറ്ന്ിയതു കൂട്നമത ത്നല്പരത്യമുള്ള മുഴുവന്ന
ളുകള്ക്കുാം വിത്കളുാം �ഭത്യെ്ന്ി. കിഴങ്ങുവിള ഗലവഷണ ലകന്ദാം 
തയ്യ്നറ്ന്ിയ മെ്നറിച്ചിൽ ഇല്നതെ 'ഗലജന്ദ' ലെനയ്നണപ് കത്യ്ന
മപെയിനിൽ ഉപലയ്നഗിച്ചതപ്. ഗലജന്ദ ലെനയമട വിതെിന്നയി നിര
വധിയ്നളുകള് ഇലപ്്നഴുാം തുരുതെി്രയിമ�ത്ന്നുണ്പ്. ലകരളതെി
മ� ഏറ്വാം െികച്ച റസിഡറെപ് സപ് അലസ്നസിലയഷനള്ള െ�യ്നള 
െലന്നരെ ചുറ്റുവട്ാം പുരസപ് ക്നരാം ഈ പ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് ലനതൃത്ാം 
മക്നടുതെ തുരുതെി്ര സൗതെപ് മവസ്റപ് റസിഡറെപ് സപ് അലസ്ന
സിലയഷന്നണപ് �ഭിച്ചതപ്.

മാതൃകാ പച്ചക്കറികത്ാട്ം
തരിശപ് രഹിത ഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനങ്ങളുമട സ്ീക്നരത്യതയാം ലവഗതയാം 

�ക്ഷത്യെിട്്നണപ് െ്നതൃക്ന പച്ച്റിലതെ്നട്ാം വ്നര്ഡിമ� വിവിധയിടങ്ങ
ളി�്നയി തയ്യ്നറ്ന്ിയതപ്. ഗവ: മടകപ് നി്ൽ വഹസപ് കൂള് വളപ്ിലാം 
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മാതൃകയും അനുഭവങ്ങളും

സ്ക്നരത്യ പുരയിടങ്ങളിലെ്നണപ് െ്നതൃക്ന പച്ച്റിലതെ്നട്െ്നരാംഭിച്ച
തപ്. െമണ്ണ്നരു്ി തടമെടുതെപ് പച്ച്റിവതെകള് നട്പ് മക്നടുക്കുക
യാം പരിപ്ന�നതെിന്നവശത്യെ്നയ പിന്തുണ �ഭത്യെ്നക്കുകയാം  മെയപ്തു.

മടകപ് നി്ൽ വഹസപ് കൂളിമ� പച്ച്റിലതെ്നട്തെിൽ നിന്നു 
െ്നത്രാം 25000 രൂപയ്ക്കുള്ള പച്ച്റി ഉൽപ്നേിപ്ിക്കുകയണ്്നയി. കൃഷിഭ
വന്, തുരുതെി്ര അഗ്രി്ള്ച്ചറൽ മസ്നവസറ്ി എനീ സ്്നപന
ങ്ങളുമട പിന്തുണലയ്നടുകൂടിയ്നണപ് പ്രവര്തെനങ്ങള് സാംഘടിപ്ിച്ചതപ്.

a) ഹരിതബിൊതല
ഊര്ജ നിര്മ്മ� ഹരിതഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനങ്ങളിലൂമട തുരുതെി്ര 

വകവരിച്ച ലനട്ങ്ങളുാം  രൂപമപ്ടുതെിയ പ്രവര്തെന െ്നതൃകകളുാം 
ലനരിട്ടുകണ്പ് െനസ്ി�്നക്കുനതിന്നയിരുന്നു ഹരിതബിന്നമ� സാം
ഘടിപ്ിച്ചതപ്.  ഗ്ര്നെതെിമ� വിവിധ പ്രലേശങ്ങളി�്നയി 12 ബിന്നമ�  
ലകന്ദങ്ങള്നണപ് ഒരു്ിയതപ്. നിര്മ്മ�ഭവനാം, ഊര്ജഭവനാം, സൗ
രഭവനാം, ഹരിതവിേത്യ്ന�യാം, എൽ.ഇ.ഡി ക്ിനി്പ്, സഞ്ിവീടപ്, വ്ന
ഴഭവനാം, ജ�സുരക്ഷ്നഭവനാം, ശുെിത്ഭവനാം തുടങ്ങിയ ബിന്നമ� 
ലകന്ദങ്ങളിലൂമട സുസ്ിരവികസന വഴിയില�യ്കപ് ന്നടുാം വീടുാം എങ്ങ
മനയ്നമണതെിയമതനപ് ക്നട്ിമ്്നടു്്നന്നയി. രണ്്നയിരലതെ്ന
ളെ്നളുകള് ബിന്നമ� ലകന്ദങ്ങളിൽ സന്ര്ശകര്നമയതെി.

b) ഹരിതഗ്ാമ പ്ഖ്യാപെം
നൂറപ് േിവസാം നീണ്ടുനിന ഊര്ജ നിര്മ്മ� ഹരിതഗ്ര്നെ പ്രവര്തെ

നങ്ങളിലൂമട ഉറച്ചുലപ്നയ പ� ധ്നരണകളുാം തിരുലതെണ്ത്നമണന 
തിരിച്ചറിവില�യ്കപ് ഒരു ന്നടിമന എതെിയ്ക്നന്നയി. അസ്നധത്യമെനപ് 
കരുതിയിരുന പ�തുാം ജനകീയ കൂട്്നയപ്െയിലൂമട സ്നധത്യെ്ന്്നമെ
നപ് ലബ്നധത്യമപ്ട്ടു. ഇനമതെ തുരുതെി്രമയ ഏമറ പരിക്കുപറ്്ന
മത വര്നനിരിയ്ക്കുന ത�മുറകള്ക്കു കൂടി ക്നത്വച്ചപ് വകെ്നലറണ്ത്ന
മണന തിരിച്ചറിവപ് ന്നടിമറെ മപ്നതുലബ്നധതെിമ�തെിയ്ക്നന്നയി. 
ഇതെരാം പ്രവര്തെനങ്ങമളയ്നമക പരിഗണിച്ചുമക്നണ്്നണപ് തുരു
തെി്രമയ ഹരിതലകരള െിഷന് എകപ് സിക്യൂട്ീവപ് വവസപ് മെയര്
ലപഴപ് സണ്  ഹരിതഗ്ര്നെെ്നയി പ്രഖത്യ്നപിച്ചതപ്. മുളന്തുരുതെി ലബ്ല്ന്പ് 
പഞ്്നയതെിമ� ആറു ഗ്ര്നെപഞ്്നയതെപ് പ്രസിഡന്െ്നരുാം ഈ പ്ര
ഖത്യ്നപനലവേിയിമ�തെിയിരുന്നു.

c) ഹരിതഗ്ാമത്ില് െിന്ത് സയന്സത് തസറേറികലയത്ക്കത്
ഊര്ജ നിര്മ്മ� ഹരിതഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനങ്ങളുമട തുടര്ച്ചയാം വള

ര്ച്ചയാം �ക്ഷത്യെിട്ടുമക്നണ്്നണപ് റൂറൽ സയന്സപ് ആറെപ് മടകപ് ലന്നളജി 
മസറെര്-സയന്സപ് മസറെര് തുരുതെി്രയിൽ ആരാംഭിയ്ക്കുനതപ്. 
2018ൽ ലകരള ശ്നസ്ത്രസ്നഹിതത്യ പരിഷതെപ് സാംസ്്നന പ്രസിഡ
റെപ് സയന്സപ് മസറെര് ഉേപ്ഘ്നടനാം മെയപ്തു. സുസ്ിരവികസന
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പി എ തങ്കച്ചന്

തെിനപ് ഒരു ജനകീയ െ്നതൃക രൂപമപ്ടുത്നതിനാം ശ്നസ്ത്രതെിമറെ  
ജനകീയ പ്രലയ്നഗാം സ്നമൂഹികജീവിതതെിൽ അനഭവലവേത്യെ്നക്കു
നതിനെ്നണപ് സയന്സപ് മസറെര് പ്രവര്തെിച്ചുവരുനതപ്.

സയന്സത് തസറേർ
െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�നാം, ഊര്ജസാംരക്ഷണാം, ജ�സുരക്ഷ, ശ്ന

സ്ത്രീയകൃഷി, ശ്നസ്ത്രപ്രെ്നരണാം, ബേൽ ഉൽപനങ്ങളുമട നിര്മ്മ്ന
ണാം എനീ ലെഖ�കളി�്നണപ് സയന്സപ് മസറെര് പ്രവര്തെിച്ചുവ
രുനതപ്. അറിവിമറെ ജനകീയ പ്രലയ്നഗതെിലൂമട സമൂഹതെിൽ 
നി�നിൽക്കുന മപ്നതുലബ്നധമതെ തിരുതെി പുതുലബ്നധതെില�
യ്കപ് തുരുതെി്രമയ ഉയര്ത്കമയനത്നണപ് സയന്സപ് മസറെര് 
പ്രവര്തെനങ്ങളുമട ക്നതൽ. അറിവ നൽകുന തിരിച്ചറിവകള് ഒരു 
ജനതയമട ജീവിതലബ്നധത്യെ്നയി െ്നറുലപെ്നഴ്നണലല്ന ഒരു ന്നടുെ്ന
റുക. ലകരള ശ്നസ്ത്രസ്നഹിതത്യ പരിഷതെപ് തുരുതെി്ര യൂണിറ്പ് പ്ര
സിഡറെപ് മെയര് ലപഴപ് സണ്നയ ഭരണസെിതിയ്നണപ് സയന്സപ് 
മസറെറിനള്ളതപ്. ഡയറകപ്ടര്, എകപ് സിക്യൂട്ീവപ് ഡയറകപ്ടര്, അസി
സ്ററെപ് ഡയറകപ്ടര്, ലജ്നയിറെപ് ഡയറകപ്ടര്, െറ്പ് അാംഗങ്ങള് എനി
വര് കൂടി ഉള്മപ്ടുനത്നണപ് ഭരണസെിതി. ഇലത്നമട്നപ്ാം ഊര്ജാം,  
െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�നാം, ജ�സാംരക്ഷണാം, ശ്നസ്ത്രീയ കൃഷി, ബേൽഉൽ
പന നിര്മ്മ്നണാം എനീ വിഭ്നഗങ്ങളുമട മെയര്െ്നന്, കണ്വീനര് 
എനിവര്കൂടി സയന്സപ് മസറെര് ഭരണസെിതിയമട ഭ്നഗെ്നണപ്.

a) ഊർജ വിഭാ�ം പ്വർത്െങ്ങള്
ഊര്ജസാംരക്ഷണവാം ഹരിത ഊര്ജ ഉപലയ്നഗവാം വേനാംേിന 

ജീവിതതെിമറെ ഭ്നഗെ്നകുന നി�യില�യ്കപ് ന്നടിമന െ്നറ്റുകമയന 
�ക്ഷത്യലതെ്നമടയ്നണപ് ഊര്ജവിഭ്നഗാം പ്രവര്തെനങ്ങള് ആവിഷപ്ക
രിയ്ക്കുനതപ്. ഊര്ജ�്നഭികള്നയ ഉപകരണങ്ങളുമട ഉപലയ്നഗവാം പു
രപ്പുറ സൗരപദ്തിയിലൂമട ലസ്നള്നര് വവേയുതിയമട ഉൽപ്നേന
വാം ഒരു സ്്നഭ്നവിക രീതിയ്ന്ി െ്നറ്റുനതിനള്ള പ്രവര്തെനങ്ങ 
ള്നണപ് ഊര്ജവിഭ്നഗതെിമറെ ലനതൃത്തെിൽ പ്രധ്നനെ്നയാം നട
തെിവരുനതപ്.

b) എല്.ഇ.ഡി ബള്ബുകളതട െിർമ്മാണവം പരിശരീലെവം 
എൽ.ഇ.ഡി ബള്ബപ്, സീലറ്ന ബള്ബപ്, ട്യൂബപ്, ഇന്മവര്ട്ര് 

ബള്ബപ്, സപ്്ീറ്പ് വ�റ്പ് എനിവയമട നിര്മ്മ്നണവാം നിര്മ്മിയ്ക്കു
നതിനള്ള പരിശീ�നവാം സയന്സപ് മസറെര് നൽകിവരുന്നു. 
കൂട്നമത ലകടുവന എൽ.ഇ.ഡി ബള്ബുകള് റിപ്യര് മെയ്ന
തിനാം സയന്സപ് മസറെര് പരിശീ�നാം നൽകുന്നുണ്പ്. ഹരിതക
ര്മ്മലസന, കുടുാംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള്, ലക്നലളജുകള് തുടങ്ങിയവയ്കപ് 
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തുരുത്തിക്കര 
മാതൃകയും അനുഭവങ്ങളും

എൽ.ഇ.ഡി ബള്ബുകളുമട നിര്മ്മ്നണതെിലാം എൽ.ഇ.ഡി ക്ിനി
്ിലാം പരിശീ�നാം നൽകി അവരുമട ലനതൃത്തെിൽ നിരവധി യൂ
ണിറ്റുകള് പ്രവര്തെിച്ചുവരുന്നുണ്പ്.

c) ബിഎല്ഡിസി ഫാനുകളതട െിർമ്മാണവം പരിശരീലെവം 
വവേയുതി ഉപലയ്നഗാം ഗണത്യെ്നയി കുറയ്ക്കുന ഉപകരണങ്ങളുമട 

പ്രെ്നരാം വര്ദ്ിപ്ിയ്ക്കുനതിമറെ ഭ്നഗെ്നയ്നണപ് ബിഎൽഡിസി ഫ്നന
കളുമട നിര്മ്മ്നണവാം നി�വിലള്ള ഫ്നനകമള ബിഎൽഡിസിയില�
യ്കപ് െ്നറ്റുനതിനള്ള പരിശീ�നവാം സയന്സപ് മസറെര് നൽകിവരുന
തപ്. 85 വ്നട്പ് ലശഷിയള്ള ഒരു സീ�ിാംഗപ് ഫ്നനപ് പകരാം ബിഎൽഡിസി 
ഫ്നന് ഉപലയ്നഗിക്കുകയ്നമണങ്ിൽ 28 വ്നട്പ്  െതിയ്നകുാം. ഒരു 
സ്നധ്നരണ ഫ്നന് ഉപലയ്നഗിയ്ക്കുന വവേയുതിമക്നണ്പ്  മൂനപ്  ബി
എൽഡിസി ഫ്നന് പ്രവര്തെിപ്ി്്നന്നകുാം. വവേയുതി സാംരക്ഷ
ണാം അതുമക്നണ്ടുതമനയ്നണപ് വവേയുതി ഉൽപ്നേനലതെ്നളാം പ്ര
ധ്നനെ്നകുനതപ്.

d) സൗരഭവെം
സുസ്ിര ഭവനതെില�യ്ക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവയപ്പ്്നയ്നണപ് സൗര

ഭവന പദ്തിമയ വിഭ്നവനാം മെയ്നതപ്. കണയന്നൂര് ത്നലൂ്പ് 
സഹകരണ ക്നര്ഷിക ഗ്ര്നെവികസന ബ്നങ്കുെ്നയി ലെര്ന്നുമക്ന
ണ്പ് പരെ്നവധി വീടുകളിൽ ലസ്നള്നര് വ്നട്ര്ഹീറ്റുാം പുരപ്പുറ സൗര
നി�യവാം സ്്നപിച്ചുനൽകുകയ്നണപ് സൗരഭവനാം പദ്തിയിലൂമട 
മെയപ്തുവരുനതപ്. മജ.എൽ.ജി ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപീകരിച്ചപ് കുറഞ്ഞ പ�ി
ശനിര്ിൽ വ്നയപ്പ �ഭത്യെ്ന്ിയ്നണപ് സൗരഭവനാം പദ്തി നട
പ്ി�്നക്കുനതപ്.

e) മാലിെ്യപരിപാലെ വിഭാ� പ്വർത്െങ്ങള്
ഹരിതഗ്ര്നെപ്രവര്തെനങ്ങളിലൂമട തുട്െിട് െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന

�നപ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് തുടര്ച്ചയാം വളര്ച്ചയാം �ക്ഷത്യെിട്ടുള്ള പ്രവ
ര്തെനങ്ങള്നണപ് സയന്സപ് മസറെര് െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�നവിഭ്നഗാം 
രൂപമപ്ടുത്നതപ്.

f) കജവമാലിെ്യ പരിപാലെം
ഉറവിടെ്ന�ിനത്യ സാംസപ് കരണതെിനതകുന നിരവധി രീതികള്ന

ണപ് സയന്സപ് മസറെര് പ്രെരിപ്ിച്ചുവരുനതപ്. ബലയ്നഗത്യ്നസപ് പ്്നന്
കള്, ബലയ്നഡയജസ്റര്ബിന്, കിച്ചണ്ബിന്, െണ്ണിര്ലപെ്നസ്റപ്, 
തുമ്പൂര്മുഴി കലപെ്നസ്റപ് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങള്നയ െ്ന�ിനത്യ സാംസപ് ക
രലണ്നപ്നധികള് സയന്സപ് മസറെര്വഴി �ഭത്യെ്നക്കുന്നുണ്പ്. തലദേ
ശസ്യാംഭരണസ്്നപനങ്ങളുമട െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�ന പദ്തികള് 
ഏമറ്ടുത് നിര്വ്വഹിയ്ക്കുനതിലന്നമട്നപ്ാം സലമ്മളനങ്ങള്, വിവ്നഹ
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ങ്ങള്, കല�്നത്സവങ്ങള് തുടങ്ങിയ പരിപ്നടികള് ഹരിതെട്ാം പ്ന�ിച്ചപ് 
നടത്നതിനള്ള പിന്തുണ്നസാംവിധ്നനവാം  സയന്സപ് മസറെര് 
�ഭത്യെ്നക്കുന്നു. പറവൂര് സബപ്ജില്ന കല�്നത്സവാം സയന്സപ് മസറെ
റിമറെ സഹ്നയലതെ്നമടയ്നണപ് ഹരിതെട്ാം പ്ന�ിച്ചപ് നടതെിയതപ്. 
അവിമട ഉണ്്നയിവന രണ്പ് ടലണ്ണ്നളാം വജവെ്ന�ിനത്യാം അവിമട
തെമന സാംസപ് കരിച്ചപ് വളെ്ന്ി കര്ഷകര്്പ് നൽകുകയണ്്ന
യി. െ്നധത്യെങ്ങള് ഈ കല�്നത്സവമതെ വിലശഷിപ്ിച്ചതപ് 'വളക്കൂറു
ള്ള കല�്നത്സവാം' എന്നയിരുന്നു. ലക്നവിഡപ് ക്ന�തെപ് മുളന്തുരുതെി, 
എടയ്ക്നട്ടുവയൽ പഞ്്നയത്കളിമ� ലക്നവിഡപ് മസറെറുകളുമട െ്ന
�ിനത്യസാംസപ് കരണ ചുെത� ഏമറ്ടുതെപ് നിര്വ്വഹിച്ചതപ് സയന്സപ് 
മസറെറ്നയിരുന്നു.

g) അകജവമാലിെ്യപരിപാലെം
പ്്നസ്റികപ്, ഇ-െ്ന�ിനത്യാം, കുപ്ിച്ചില്ലുകള് തുടങ്ങിയ അവജവ െ്ന�ി

നത്യങ്ങളുമട ലശഖരണതെിനാം സുരക്ഷിതെ്നയി വകെ്നറുനതിനാം 
സയന്സപ് മസറെര് പരിശീ�നവാം പിന്തുണയാം നൽകിവരുന്നു. 
കി�യെ്നയി ലെര്ന്നുമക്നണ്പ് വിവിധ പഞ്്നയത്കളിമ� ഹരിത
കര്മ്മ ലസന്നാംഗങ്ങള്്പ് െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�നതെിലാം സാംസപ് കര
ണതെിലാം  പരിശീ�നാം നൽകിവരുന്നു.

h) ജലസംരക്ഷണ പ്വർത്െങ്ങള്
ഊര്ജ നിര്മ്മ� ഹരിതഗ്ര്നെപ്രവര്തെനങ്ങളുമട ഭ്നഗെ്നയി തു

രുതെി്രയിൽ നടപ്ി�്ന്ിയ ജ�സാംരക്ഷണ പ്രവര്തെനങ്ങള് 
പരെ്നവധി വീടുകളില�ക്കുാം പ്രലേശങ്ങളില�ക്കുാം വത്യ്നപിപ്ിക്കുകമയ
നത്നയിരുന്നു �ക്ഷത്യാം. വിവിധ തലദേശസ്യാംഭരണ സ്്നപനങ്ങളു
ലടയാം െണ് ജ� സാംരക്ഷണ വകുപ്ിലറെയാം വിവിധ മപ്ര്നജകപ്റ്റുകള് 
ഏമറ്ടുതെപ് പൂര്തെിയ്നക്കുനതിനപ് ഈ ക്ന�യളവി�്നയിട്ടുണ്പ്. തിരു
വനന്പുരത്വച്ചുനടന ലേശീയ ജ�സലമ്മളനതെിൽ സയന്സപ് 
മസറെര് നടപ്ി�്ന്ിയ ജ�സാംരക്ഷണ പ്രവര്തെനങ്ങമള െ്നതൃക്ന 
പദ്തിമയന നി�യ്കപ് അവതരിപ്ിക്കുകയണ്്നയി. പുരമവള്ളാം കിണ
ര്മവള്ളെ്നക്കുനതിനാം, െഴമവള്ളാം ലശഖരിച്ചുപലയ്നഗിക്കുനതിന
മുള്ള വത്യതത്യസ്തരീതികള് സയന്സപ് മസറെര് വികസിപ്ിമച്ചടുതെിട്ടു
ണ്പ്. കൂട്നമത ജ�പരിലശ്നധനയ്ക്നയി മക്നച്ചി സര്വ്വക�്നശ്ന�യമട 
സഹകരണലതെ്നമട വ്നട്ര് ക്ിനിക്കുാം സയന്സപ് മസറെറിൽ പ്ര
വര്തെിച്ചുവരുന്നു.

ശാസ്ത്രരീയകൃഷി
നൂതനവാം ശ്നസ്ത്രീയവെ്നയ കൃഷിരീതികളുമട വത്യ്നപനെ്നണപ് 

സയന്സപ് മസറെറിമറെ െമറ്്നരു പ്രധ്നന പ്രവര്തെന ലെഖ�. 
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െണ്ണില്നമതയാം കൃഷി സ്നധത്യെ്നക്കുന അക്്നലപ്നണികപ് സപ്, വഹ
ലരേ്നലപ്നണികപ് സപ് കൃഷിരീതികളിൽ പരിശീ�നവാം ആവശത്യ്്ന
ര്്പ് അവ സ്്നപിച്ചു നൽകുനതുാം സയന്സപ് മസറെറിമറെ മുഖത്യ 
പ്രവര്തെനങ്ങളിമ�്നന്നയി െ്നറിയിട്ടുണ്പ്. സ്നധ്നരണ കൃഷിമയ 
അലപക്ഷിച്ചപ് പതെിമ�്നനപ് െ്നത്രാം മവള്ളാം ഉപലയ്നഗിച്ചപ് വീട്ടുമുറ്ത്
തമന പച്ച്റികളുാം െീനാം വളര്തെിമയടു്്നന് കഴിയന്നുമവന
ത്നണപ് ഇതിമറെ പ്രലതത്യകത. ഈ രാംഗതെപ് പുതെനറിവകള് രൂപ
മപ്ടുതെ്നന് ഈ ക്ന�യളവിമ� പ്രവര്തെനങ്ങളിലൂമട സയന്സപ് 
മസറെറിന്നയിട്ടുണ്പ്. കൂട്നമത തിരിനനകൃഷി, കൂണ്കൃഷി, െണര
ഹിതെ്നയി ലക്നഴി വളര്തെൽ തുടങ്ങിയ മെറുകിട മത്നഴിൽ സാംരാം
ഭങ്ങള്ക്കുള്ള പരിശീ�നവാം സഹ്നയവാം ശ്നസ്ത്രീയ കൃഷിവിഭ്നഗാം 
നൽകിവരുന്നുണ്പ്.

ബേല് ഉല്പന് െിർമ്മാണ വിഭാ�ം
സയന്സപ് മസറെര് പ്രവര്തെനങ്ങളുമട നിര്മ്മ്നണതെിനാം 

അവയമട പരിശീ�നങ്ങള്ക്കുാം ലനതൃത്ാം നൽകുനതപ് ബേൽ 
ഉൽപന നിര്മ്മ്നണ യൂണിറ്്നണപ്. വിവിധതരാം തുണിസഞ്ികള്, 
ലപപ്ര് ലപന, എൽ.ഇ.ഡി ബള്ബുകള്, ഇന്മവര്ട്ര് ബള്ബുകള്, 
അക്്നലപ്നണികപ് സപ്, വഹലരേ്നലപ്നണികപ് സപ്, വഹമടകപ് ലക്നഴി
ക്കൂടുകള്, ലതനീച്ചമപ്ട്ി, ലട്നയപ് �റ്റി ഉൽപനങ്ങള് തുടങ്ങിയവയി
�്നണപ് നിര്മ്മ്നണവാം പരിശീ�നവാം നൽകിവരുനതപ്. സ്ത്രീകളുാം വി
േത്യ്നര്ത്ഥികളുാം ഉള്മപ്മട ഇരുപതെിയഞ്ി�ധികാംലപര് നിര്മ്മ്നണ 
യൂണിറ്റുെ്നയി ബന്മപ്ട്പ് പ്രവര്തെിച്ചുവരുന്നു.

സയന്സത് തസറേർ അനുബന്ധ പ്വർത്െങ്ങള്
അറിവലനടി ഒരു സമൂഹാംെ്നറുനതിനപ് മുഴുവന് ജനവിഭ്നഗങ്ങളുാം 

അറിവിമറെ പ്രലയ്നഗതെിൽ പങ്്നളികള്നലകണ്തുണ്പ്. അറിവിമറെ 
ജനകീയ പ്രലയ്നഗതെിൽ പ്ര്നയ-�ിാംഗ വത്യതത്യ്നസെില്നമത മുഴുവ
ന്നളുകളുലടയാം പങ്്നളിതൊം ഉറപ്്നക്കുനതപ് �ക്ഷത്യെിട്്നണപ് വലയ്നജ
നസെിതി, സെത്നലവേി, �ിറ്ിൽ സയറെിസ്റപ്, യവസെിതി എനീ 
വത്യതത്യസ്ത കൂട്്നയപ്െകള് സയന്സപ് മസറെറിമറെ ഭ്നഗെ്നയി പ്രവ
ര്തെിക്കുനതപ്.

a) വകയാജെസമിതി
വലയ്നജനങ്ങളുമട സവിലശഷ പ്രശപ് നങ്ങമള തിരിച്ചറിഞ്ഞപ് 

അവയമട പരിഹ്നരവാം ന്നടിമറെ മുഖത്യധ്നര്ന പ്രവര്തെനങ്ങളിൽ 
വലയ്നജന പങ്്നളിതൊം ഉറപ്്നക്കുനതിനെ്നണപ് വലയ്നജനസെിതി 
പ്രവര്തെിച്ചുവരുനതപ്. സയന്സപ് മസറെര് രൂപമപ്ടുത്ന ഉൽപ 
നങ്ങളുമട നിര്മ്മ്നണലെമറ്ടുതെപ് മെറിയ ലത്നതിൽ വരുെ്നനാം 
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കമണ്തെ്നനാം ഒറ്മപ്ടൽ ഒഴിവ്ന്്നനാം വലയ്നജനസെിതി്്ന
കുന്നുണ്പ്. മുതെശ്ിലസ്നപ്പ്, വലയ്നമവളിച്ചാം ബള്ബുകള്, അമ്മൂമ്മ
തെിരി ലപ്നലള്ള ഉൽപനങ്ങള് വലയ്നജനസെിതിയലടത്നയി പ്ര
െരിപ്ിച്ചുവരുന്നു. എറണ്നകുളാം ജില്നപഞ്്നയതെപ് പ്രസിഡറെ്നണപ് 
വലയ്നജനസെിതി ഉേപ്ഘ്നടനാം മെയ്തതപ്.

b) ലിറ്ില് സയറേിസത്റ്ത്
ശ്നസ്ത്രലബ്നധമുള്ള ഒരു ത�മുറമയ �ക്ഷത്യാംവച്ചുമക്നണ്പ് മക്നച്ചി 

ശ്നസ്ത്രസ്നലങ്തിക സര്വ്വക�്നശ്ന� സയന്സപ് ഇന് മസ്നവസ
റ്ിയെ്നയി ലെര്ന്നുമക്നണ്പ് സയന്സപ് മസറെറിൽ പ്രവര്തെിച്ചു
വരുന കുട്ികളുമട കൂട്്നയപ്െയ്നണപ് �ിറ്ിൽ സയറെിസ്റപ്. പഠനാം 
ആസ്്നേത്യെ്നമയ്നരനഭവെ്ന്ി െ്നറ്റുന പ്രവര്തെനങ്ങള് സാംഘ
ടിപ്ിച്ചുമക്നണ്പ് ഭ്നവി ശ്നസ്ത്രജ്മര �ക്ഷത്യാം വയ്ക്കുകയ്നണപ് �ിറ്ിൽ 
സയറെിസ്റപ്.  മെറുപ്തെില�തമന നിരവധി ഗലവഷണ ലകന്ദങ്ങ
ളുാം ശ്നസ്ത്രജ്ലരയാം പരിെയമപ്ടുനതിനള്ള അവസരങ്ങളുാം �ിറ്ിൽ 
സയറെിസ്റപ് ഒരു്ി നൽകുന്നു. കൂട്നമത എല്ന രണ്്നാംശനിയ്നഴ്ച
യാം ഒത്കൂടുന ബ്ന�ലവേിയാം സയന്സപ് മസറെറിമറെ ഭ്നഗെ്നയി 
പ്രവര്തെിക്കുന്നു. പിറവാം എാം.എൽ.എ ആയിരുന്നു �ിറ്ിൽ സയറെി
സ്റപ് ഉേപ്ഘ്നടനാം മെയ്തതപ്.

c) സമതാകവേി
�ിാംഗപേവി തു�ത്യതയമട ആശയാം മപ്നതുലബ്നധെ്നക്കുനതിന

ള്ള പ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് ഊനൽ നൽകിമ്്നണ്്നണപ് വനിതകളു
മട ലനതൃത്തെിൽ സെത്നലവേി പ്രവര്തെിച്ചുവരുനതപ്. സ്ത്രീകളുലട
യാം ഭിന�ിാംഗ്്നരുലടയാം സ്നമൂഹികപേവി ഉയര്ത്നതിനള്ള 
പ്രവര്തെനങ്ങള് െിട്മപ്ടുത്നതിലന്നമട്നപ്ാം സ്നപെതെിക സ്്ന
ശ്രയ പ്രവര്തെനങ്ങള്ക്കുാം ഊനൽ നൽകി പ്രവര്തെിച്ചുവരുന്നു. 
കുടുാംബശ്രീ, ഹരിതകര്മ്മലസന, റസിഡറെപ് സപ് അലസ്നസിലയഷന
കള് തുടങ്ങിയവയ്കപ് ആവശത്യെ്നയ ക്്നസുകളുാം സാംരാംഭകത് പരിശീ�
നങ്ങളുാം സയന്സപ് മസറെര് മപ്ര്നഡക്ഷന് യൂണിറ്റുെ്നയി ലെര്നപ് 
സാംഘടിപ്ിച്ചുവരുന്നു.

d) യവസമിതി
സയന്സപ് മസറെറിലറെയാം ശ്നസ്ത്രസ്നഹിതത്യ പരിഷതെപ് തുരുതെി

്ര യൂണിറ്ിലറെയാം പ്രവര്തെനങ്ങളുമട മുഖത്യ ഊര്ജലരേ്നതസ്്നയി 
നി�മക്നള്ളുനതപ് യവസെിതിയ്നണപ്. നവീനവാം ആകര്ഷകവെ്നയ 
നിരവധി പ്രവര്തെനങ്ങള്നണപ് യവസെിതി ലനതൃത്ാം മക്നടുതെപ് നട
പ്ി�്നക്കുനതപ്. നമ്മുമട ഭക്ഷണാം നമ്മുമട ന്നട്ിൽ, സിനിെമക്ന
ട്ക, ഒച്ച (ലകഡര് കത്യ്നപെപ്), ജന്ഡര് ന്യൂ്ൽ ഫുടപ് ലബ്നള് തുടങ്ങിയവ 
അവയിൽ െി�ത്നണപ്. ലൂ് സയന്സപ് ലപ്നര്ട്ൽ സാംസ്്നന ത�
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തുരുത്തിക്കര 
മാതൃകയും അനുഭവങ്ങളും

തെിൽ നടതെിയ ശ്നസ്ത്രപൂ്ളെത്സരതെിൽ ജയിാംസപ് മവബ്പ് മട�
സപ് ലക്നപ്പ് പൂ്ളിൽ തീര്തെപ് സയന്സപ് മസറെര് ഒന്നാം സ്്നനാം 
ലനടി.

e) പരിശരീലെ കകന്ദം
സയന്സപ് മസറെര് ഇടമപടുന പ്രവര്തെന ലെഖ�കളുെ്നയി 

ബന്മപ്ട്പ് പരിശീ�നാം നൽകുനതിനള്ള ഒരു സ്ിരാം സാംവിധ്നനാം 
സയന്സപ് മസറെറിമറെ ലനതൃത്തെിൽ പ്രവര്തെിച്ചു വരുന്നുണ്പ്. 
എൽ.ഇ.ഡി. ബള്ബപ്, ട്യൂബപ്, ടി ബള്ബപ്, ഇന്മവര്ട്ര് ബള്ബപ്, 
അക്ലപ്നണികപ് സപ്, വഹലരേ്നലപ്നണികപ് സപ്, ലപപ്ര് ലപന, കവര്, 
തുണിസഞ്ികള്, ലട്നയപ് �റ്പ് ലസ്നപ്പ് തുടങ്ങിയവയമട നിര്െ്നണതെി
ലാം കിണര് റീച്ച്നര്ജിാംഗപ്, പ്്നസ്റികപ് മസഗ്രലഗഷന്, െ്ന�ിനത്യ പരിപ്ന
�നാം തുടങ്ങിയവയിലാം പരിശീ�നാം നൽകിവരുന്നു. വിേത്യ്നര്ത്ഥിക
ള്, ഹരിത കര്െലസന, കുടുാംബശ്രീ പ്രവര്തെകര്, റസിഡറെപ് സപ് 
അലസ്നസിലയഷന് തുടങ്ങിയ സാംഘടനകള്ക്കുാം വത്യക്തികള്ക്കുെ്ന
യി വത്യതത്യസ്ത പരിശീ�നങ്ങള് ഇതിലന്നടകാം നൽകി്ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്പ്.

f) ഹരിതശ്രീ �ാർഡന്
ഹരിതഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനങ്ങളിലൂമട രൂപമപ്ട്ടുവന ക്നര്ഷിക 

സൗഹൃേ െലന്നഭ്നവാം നി�നിര്ത്നതിനാം മെച്ചമപ്ടുത്നതി
നെ്നണപ് സയന്സപ് മസറെറിമറെ പിന്തുണലയ്നമട ഹരിതശ്രീ 
ഗ്നര്ഡന് ആരാംഭിച്ചതപ്. വിവിധയിനാം ഫ�വൃക്ഷവതെകള്, പൂമച്ച
ടികള്, പച്ച്റിവതെകള്, ക്നര്ഷിക ഉപകരണങ്ങള് തുടങ്ങി
യവ ന്നട്ിൽ തമന �ഭത്യെ്ന്്നന് ഇതുവഴി കഴിഞ്. അലത്നമട്ന
പ്ാം പ്ര്നലേശികെ്നയി ഉൽപ്നേിപ്ിക്കുന ന്നടന് വിതെിനങ്ങളുമട 
ലശഖരണവാം വിതരണവാം ഹരിതശ്രീ ഗ്നര്ഡമറെ ലനതൃത്തെിൽ 
നടന്നുവരുന്നു. കൂട്നമത പച്ച്റിവതെകള് ആവശത്യ്നനസരണാം 
ഉൽപ്നേിപ്ിച്ചപ് വിതരണാം മെയ്ന നഴപ് സറിയാം സയന്സപ് മസറെ
റിമറെ ഭ്നഗെ്നയി പ്രവര്തെിച്ചുവരുന്നുണ്പ്. ശ്നസ്ത്രസ്നഹിതത്യ പരി
ഷതെപ് ജന: മസക്ട്റിയ്നയിരുന്നു 2018 ൽ ഹരിതശ്രീ ഗ്നര്ഡനപ് 
തുട്ാം കുറിച്ചതപ്.

g) ഹരിതഭവെം
2030ൽ ല�്നകാം സുസ്ിരവികസന �ക്ഷത്യങ്ങള് വകവരിയ്ക്ന

ന് ശ്രെിയ്ക്കുലപെ്നള് തുരുതെി്രമയ സുസ്ിര ഗ്ര്നെെ്ന്ി െ്നറ്്നന
ള്ള ശ്രെതെിമറെ ഭ്നഗെ്നണപ് 'ഹരിതഭവനാം' പദ്തി. കണയന്നൂര് 
ത്നലൂ്പ് സഹകരണ ക്നര്ഷിക ഗ്ര്നെവികസന ബ്നങ്കുെ്നയി ലെ
ര്ന്നണപ് പദ്തി നടപ്്ന്ിവരുനതപ്. ഓലര്ന വീടിലനയാം സുസ്ിര 
വികസന്നശയങ്ങളുമട പ്രലയ്നഗ ലകന്ദങ്ങള്ന്ി െ്നറ്റുകയ്നണപ് 
�ക്ഷത്യാം. അതുവഴി സുസ്ിരഗ്ര്നെമതെയാം �ക്ഷത്യാംവയ്ക്കുന്നു. മുട്ഭവ
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പി എ തങ്കച്ചന്

നാം, െത്സത്യഭവനാം, ജ�സുരക്ഷ്നഭവനാം, സൗരഭവനാം, നിര്മ്മ�ഭ
വനാം, ഊര്ജഭവനാം, ലതന്ഭവനാം, ലകരഭവനാം,  ക്നര്ഷികഭവനാം, 
ശുെിത്ഭവനാം തുടങ്ങിയവയിൽ ഏമതങ്ിലമെ്നനപ് സ്ീകരിയ്ക്ന
ന് തയ്യ്നറ്നകുനവര്്പ് ഹരിതഭവനാം പദ്തിയമട ഭ്നഗെ്നക്നാം. 
ഈ പദ്തിയിലൂമട വഹമടകപ് ലക്നഴിക്കൂടപ്, അക്ലപ്നണികപ് സപ്, 
കിണര് റീച്ച്നര്ജിാംഗപ്, ലസ്നള്നര് വ്നട്ര്ഹീറ്ര്, ലസ്നള്നര് രേയര്, 
പുരപ്പുറ സൗരനി�യാം, ബലയ്നഗത്യ്നസപ് പ്്നറെപ്, ലതനീച്ചമപ്ട്ി, വഹ
ലരേ്നലപ്നണികപ് സപ് തുടങ്ങിയവയ്നണപ് �ഭത്യെ്നക്കുനതപ്. ത്നൽപരത്യ
മുള്ളവര്്പ് ആവശത്യെ്നയ സ്നപെതെികാം കുറഞ്ഞ പ�ിശനിര്ി
ൽ ഈടില്നമത ബ്നങ്പ് �ഭത്യെ്നക്കുകയാം മെയ്ാം. മെറിയ തവണ 
വത്യവസ്യിൽ തിരിച്ചടച്ച്നൽ െതി. ഹരിതഭവനതെിമറെ ആേത്യഘ
ട്ാം 2020ൽ കൃഷിവകുപ്പുെന്ത്രിയാം രണ്്നാംഘട്ാം 2022ൽ ധനക്നരത്യ 
വകുപ്പുെന്ത്രിയെ്നണപ് ഉേപ്ഘ്നടനാം മെയ്തതപ്. മുട്ഭവനാം പദ്തിയിലൂ
മട പ്രതിെ്നസാം 20000 ലക്നഴിമുട് തുരുതെി്രയിൽ ഉൽപ്നേിപ്ിക്കു
ന്നുണ്പ് . കൂട്നമത ന്നടിന്നവശത്യെ്നയ ലതന്, െത്സത്യാം, ശുദ്െ്നയ കുടി
മവള്ളാം, ക്നരത്യക്ഷെെ്നയ ഊര്ജപരിപ്ന�നാം, െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�നാം 
തുടങ്ങിയ ക്നരത്യങ്ങളിൽ ശ്രലദ്യെ്നയ ഇടമപടലകള്്പ് തുട്ാം 
കുറിയ്ക്നന് ഇതുവഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്പ്. ജീവിതമതെ പരിഗണിയപ് ല്
ണ്തപ് ആര്തെിമക്നണ്മലന്നുാം  ആവശത്യാംമക്നണ്ടുാം അതത്യ്നവശത്യാം 
മക്നണ്ടുെ്നമണന തിരിച്ചറിവില�യ്കപ് ഒരു ന്നടിമന എതെിയ്ക്നനള്ള 
ശ്രൊംകൂടിയ്നണപ് ഹരിതഭവനാം പദ്തി. ഹരിതഭവനാം പദ്തിയമട 
പങ്്നളിയ്നയ കണയന്നൂര് ത്നലൂ്പ് സഹകരണ ക്നര്ഷിക ഗ്ര്നെ 
വികസന ബ്നങ്ിന്നണപ് 2021മ� ഏറ്വാം െികച്ച ക്നര്ഷിക ഗ്ര്നെ
വികസന ബ്നങ്ിനള്ള അവ്നര്ഡപ് �ഭിച്ചതപ്.

h) ൊടിന് ഉല്പന്ങ്ങളതട ൊട്ടുവിപണി
വീടുകളിൽ ഉൽപ്നേിപ്ിക്കുന ഉൽപനങ്ങള്്പ് വിപണന 

സൗകരത്യാം ഒരു്ിനൽകുകയ്നണപ് ന്നട്ടുവിപണിയിലൂമട സയന്സപ് 
മസറെര് മെയപ്തുവരുനതപ്. വീട്്നവശത്യതെിമനടുതെപ് ബ്ന്ിവരുന 
ക്നന്്നരിമുളകപ്, മുട്, ലതന്, പുളി, ലതങ്ങ, മവളിമച്ചണ്ണ, വ്നഴക്കു� തു
ടങ്ങിയ വിവിധ ഉൽപനങ്ങള് മെറിയ അളവ്നമണങ്ിലാം വില്പന
യ്ക്കുള്ള സൗകരത്യെ്നണപ് ഇതിലൂമട �ഭത്യെ്നക്കുനതപ്. കഴിഞ്ഞ ന്നല 
വര്ഷെ്നയി സാംഘടിപ്ിച്ചു വരുന ഞ്നറ്റുലവ�ച്ചന്യാം ഓണച്ചന്യാം 
നിരവധിയ്നളുകമള ആകര്ഷിയ്ക്കുന കൂട്്നയപ്െകള്നയി െ്നറിയിട്ടുണ്പ്.

അം�രീകാരങ്ങള് ബഹുമതികള്
2018ൽ ഊര്ജ നിര്മ്മ� ഹരിതഗ്ര്നെപ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് ലനതൃത്ാം 

മക്നടുതെതു പരിഗണിച്ചപ് 2018ൽ ശ്നസ്ത്രസ്നഹിതത്യ പരിഷതെപ് തുരു
തെി്ര യൂണിറ്ിനപ് ലവള്ഡപ് െ�യ്നളി കൗണ്സി�ിമറെ ഒരു �ക്ഷാം 
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തുരുത്തിക്കര 
മാതൃകയും അനുഭവങ്ങളും

രൂപയാം പ്രശസ്തി പത്രവാം �ഭിച്ചു. 2018ൽ തമന ലകരള സര്്്നര് 
ക്ന�്നവസ്്നവത്യതിയ്നന വകുപ്ിമറെ പുരസപ് ക്നരവാം ഈ പ്രവര്തെ
നതെിനപ് �ഭിയ്ക്കുകയണ്്നയി. സി.എാം.എഫപ്.ആര്.ഐ ഇന്ത്യയിമ� 
െ്നതൃക െ്ന�ിനത്യപരിപ്ന�ന  പ്രവര്തെനങ്ങളിമ�്നന്നയി ഊര്ജ 
നിര്മ്മ� ഹരിതഗ്ര്നെ പ്രവര്തെനമതെ മതരമഞ്ഞടുത്. 2019 ൽ 
സാംസ്്നന സര്്്നരിമറെ ഊര്ജസാംരക്ഷണ പ്രവര്തെനങ്ങള്്പ് 
എനര്ജി െ്നലനജപ് മെറെപ് മസറെര് നൽകുന ഊര്ജ സാംരക്ഷണ പു
രസപ് ക്നരാം സയന്സപ് മസറെറിന്നണപ് �ഭിച്ചതപ്. കൂട്നമത 2022ൽ 
െികച്ച ഗ്ര്നെവികസന െ്നതൃകയ്ക്കുള്ള കണയന്നൂര് ത്നലൂ്പ് സഹ
കരണ ക്നര്ഷിക ഗ്ര്നെവികസന ബ്നങ്ിമറെ പുരസപ് ക്നരാം 5001 
രൂപയാം ഫ�കവാം സയന്സപ് മസറെറിന്നണപ് �ഭിച്ചതപ്.


