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PREFACE

The Kerala State Council for Science, Technology and Environment under its Women Scientists
Division has been providing financial support for conducting Awareness Programmes on the topic
“Technological Advances in Transforming Women’s Lives”.The programme provides a platform to
speak  on  the  use  of  Technology to  effect  social  changes  on  the  life  of  women  and  to  create
awareness  on  the  role  Technology  plays  in  improving  women’s  lives.  The  topics  cover  those
technologies that can be applied locally and are cost effective so as to benefit  the socially and
economically weaker sections of the community and is organized as one-day programme.

The major areas of focus for the Awareness Programme include: Use of energy saving techniques,
Vegetables, Food products and processeing and Information Technology for Local Development.
Scientists/Academicians/Professionals working in Universities/ R&D institutions/ Colleges/ NGOs
etc. who are experts in the relevant field and who could organize the programmes are eligible to
apply for financial assistance under the scheme.

This book is a compilation of the technical presentations contributed by the faculty and coordinators
who had organized programmes at various institutions in Kerala during the year 2017-2018. This
book is expected to contribute to the understanding of how technology can contribute to the uplift of
the status of women and can empower them to gain their rightful place in the society. The technical
papers presented in this volume would hopefully serve to benefit the society in general and women
in particular, at the same time serve as a reference material for professionals working in the field. 
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                           FOREWORD

Dr. Suresh Das                                                                               
Executive Vice President
Kerala State Council for Science Technology & Environment                 

Difficulties  in  accessing  appropriate  technologies  and  innovations  by  women,  especially  those
living in rural areas have had a significant impact on the quality of their lives. Compared to their
male counterparts, they are far more exposed to unsafe and unhealthy surroundings and in most
cases their additional societal commitments restricts their ability to work outside their homes. There
are a number of appropriate technology solutions which can solve day-to-day problems such as
access to clean water, health care, sanitation, agriculture and energy, which if made available can
help provide greater flexibility in women's lifestyles and help them to balance their responsibilities
at home and in their workplace.

The special role that women play in family and society makes them especially suited to bring about
early adaptation of innovations associated with households which can help them to play a catalytic
role in the development of our society. An important aspect related to sustainable development is for
society to  be  able  to  make better  use of  its  natural  resources,  and as  managers  of  our  natural
resources, women have a special role to play in this. In this context, rural women need to be made
aware of the new knowledge related to better and more efficient use of local resources. Indigenous
knowledge and skills need to be popularized among rural women. Women in both rural and urban
sectors  can  also  be  made  aware  of  the  use  and  misuse  of  technology  especially  in  resolving
economic,  social  and  environmental  problems.  Women  need  to  have  improved  awareness  on
various technologies related to areas such as health and sanitation, use of efficient energy devices
and improved farming and agriculture practices.  

In  the  above  context,  the  KSCSTE Women  Scientists  Division  is  implementing  a  scheme  on
popularizing  'Technological  Advancements  in  Transforming  Women's  Lives'.  The  scheme  offers
financial support for conducting One-day ‘Awareness Programmes’ on simple technologies that can
improve the lives of rural women.

The present  compendium is  a  compilation of  the  deliberation  of  the  experts  in  the  'Awareness
Programmes' conducted during the current year with the financial assistance of KSCSTE. I hope
that this  compilation will  help in understanding how Science & Technology can play a role  in
improving the quality of women's lives.



ഊർജ സംരക്ഷണം :  ജവവ സംരക്ഷണം
ഷെരിഫ എം, റിസോഴഴ്സ് സ പേഴ്ോൺ, എനർജി മഴസനജുമമൻറ മോനറർ, തിരുവനന്ത പേുരപ   

  
പ പേ പേഞ്ചത്ിമത ജ ജീവജഴതങ്ങൾക്ക് ഊർജപ തഭിയക്കുന്നത അവൻ കഴിക്കുന്ന

ആഹാരഴരത്ിതരത്തിലൂമ്തിലൂടെയാണ്.ഴണ.  ഒരു ശരഴശരി മനുഷ്യന ദിനപപ പേതി 2000  മുതൽ 3000  കിസതഴ
കസതഴറിവമര ഊർജപ ആവശ്യമഴണ.വിവിധങ്ങളായഴയാണ്.  മതഴഴിതുകളായിസതർമപ്പെട്ിരിയക്കുന്നവരുമ്തിലൂടെ
ശഴര ജീരിക ഊർജഴവശ്യവുപ അതനുോരിചച വ്യത്യസ്തമഴയാണ്.ിരിയക്കുപ.  ജ ജീവജഴതങ്ങളായചമ്തിലൂടെ
തിപഗപ,  പ പേഴയാണ്.പ എന്നിവയക്കുപ ഊർജഴവശ്യമത്
നിർണ്ണയാണ്.ിക്കുന്നതിൽ പ പേമുഖ   പേങുണ്്. 

തഴസ പേഴർജപ,  യാണ്.ഴപന്തിസകഴർജപ,  ആണസവഴർജപ,
സ്ിതിസകഴർജപ  എന്നിങ്ങമന ഊർജത്ിന  പേത
രരത്തിലൂ പേങ്ങളായചണ്്.  ഊർജമത് ഒരു രരത്തിലൂ പേത്ിൽ നിന്നുപ മമമഴരു
രരത്തിലൂ പേത്ിസതക്ക്  പേരിവർത്നപ മ ചെയഴൻ ോഴധിക്കുപ.   പേസക
ഊർജമത്  പേുതുതഴയാണ്.ി ോഷഷ്ിക്കുവഴസനഴ
നശിപ്പെിക്കുവഴസനഴ കഴിയാണ്.ിത  എന്നതഴണ  ഊർജ ോപരകണ
നിയാണ്.മപ.

ഇന്ത്യയാണ്.ിൽ പ പേസത്യകിചചപ സകരളായത്ിൽ ഗഴർഹാരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കഴയാണ്.ിട്ഴണ
ോിപഹാരഭഴഗപ വൈദവദ്യുതിയാണ്.ുപഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നത.        ഊർജസപോഴതോുകളായചമ്തിലൂടെ ശരിയാണ്.ഴയാണ്.
തിരമ്ഞെ്തിലൂടെുക്കതുപ,  ോപരകണവുപ,  അവയാണ്.ുമ്തിലൂടെ ഉ പേസയാണ്.ഴഗവുപ വഴി ഊർജ ോപരകണപ
ന്തിലൂടെപ്പെിതഴക്കഴൻ കഴിയാണ്.ുപ.

വ ജീട്ിനുളിൽ മവളായചത്സതഴ,  ഇളായപ നിറത്ിതുളസതഴ ആയാണ്. മ പേയാണ്.ിനറിങ  നൽകുക.
 ചെുവരുകളായിതുപ,  തറയാണ്.ിതുപ ഇളായപ നിറങ്ങളായിതുള മ പേയാണ്.ിനറിങ്ങുകളായചപ,  വൈദ്തിലൂടെതുകളായചപ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിചചമകഴണ്് കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ പ പേകഴശപ  നിതനിർത്ുക.  ഇൻകഴനറമോനറ ബൾബുകൾക്കു
 പേകരമഴയാണ്.ി കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ മമചമപ്പെട് ോി എഫ എൽ  അഥവഴ ഫ്ലൂറമോനറ ബൾബുകൾ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുക.   എന്നിരുന്നഴതുപ അവയാണ്.ിമത മമർക്കുറി  പേഴരിസ്ിതിക,  ശഴര ജീരിക
പ പേശനങ്ങൾ ോഷഷ്ിക്കുന്നു എന്ന കഴരണത്ഴൽ  ഇവ കരത്തിലൂ്തിലൂടെി ഒഴിവഴക്കി മികച വൈദഹാര  പേവർ
എൽ.ഇ.ഡി. ബൾബുകൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നതഴണ നത ത.

    അർദ  ചെഴതകങ്ങളായചമ്തിലൂടെ ോഹാരഴയാണ്.സത്ഴമ്തിലൂടെ യാണ്.ഴണ എൽ.ഇ.ഡി.  ബുൾബുകളായിൽ പ പേകഴശപ
 പേുറമപ്പെ്തിലൂടെുവിക്കുന്നത.  ോ ജീസറഴ വഴട്് ബൾബുകളായചപ ഏകസദശപ 15  മുതൽ 28  വഴട്സ് വമര
 പേവർ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നതിനഴൽ അതിനു  പേകരമഴയാണ്.ി ഒരു വഴട്്ോിനമറ എൽ.ഇ.ഡി.
ബൾബുകൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കഴവുന്നതഴണ. ്തിലൂടെ ജീവി/ കമ്യരത്തിലൂട്ർ  ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്ന മുറിയാണ്.ിൽ വഴസട്ജ
കുറ്ഞെ എൽ.ഇ.ഡി.  അഥവഴ ോി എഫ എൽ ബൾബുകൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിചചമകഴണ്് അത്രപ
ഉ പേകരണങ്ങളായിൽ brightness കുറചച കണ്ണചകമളായയാണ്.ുപ വൈദവദ്യുതിമയാണ്.യാണ്.ുപ ോപരകിക്കഴപ. 
 വിതകുറ്ഞെതുപ തഴഴ്ന്ന നിതവഴരത്ിതുളതുപ കഷത്യമഴയാണ്.
മോർട്ിഫിക്കമചകൾ,ഇത ഴത്തുമഴയാണ്. ഗഴർഹാരിക ഉ പേകരണങ്ങൾ ഊർജ പ പേതിോനിക്കു
കഴരണമഴകുപ.  ആയാണ്.തിനഴൽ സഴർ സറമിപഗ മ ചെക്കു മ ചെയതു
കഷത്യമഴയാണ്. മോർട്ിഫിക്കമചകസളായഴട കരത്തിലൂ്തിലൂടെിയാണ്. ഗഴർഹാരിക
ഉ പേകരണങ്ങൾ തമന്ന വഴങ്ങുക.  കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ  സഴറുകളായചള
ഉ പേകരണങ്ങൾ തഴരതസമന്യ കുറചച മഴപതപ വൈദവദ്യുതി
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നു. രഴപതികഴതങ്ങളായിൽ വ ജീ്തിലൂടെിനു  പേുറത്ുപ  പേകൽ
ോമയാണ്.ങ്ങളായിൽ വ ജീ്തിലൂടെിനകത്ുപ  പേുറത്ുപ ബൾബുകൾ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നത ഒഴിവഴക്കുക.  വ ജീ്തിലൂടെിനമറ ജനഴതകൾ
ആവശ്യഴനുോരണപ തുറന്നു പേസയാണ്.ഴഗിയചഴൽ മവളായിചവുപ
കഴമചപ തഭിക്കുന്നതിന കഴരണമഴകുപ.

     വൈദവകിട്് 6  മണി മുതൽ 9  മണി വമര വൈദവദ്യുത ഉ പേകരണങ്ങളായചമ്തിലൂടെ ഉ പേസയാണ്.ഴഗപ
 പേരമഴവധി കുറക്കുകയാണ്.ുപ തൽോമയാണ്.പ പഫിഡജ,ac  എന്നിവ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കഴതിരിക്കുകയാണ്.ുപ
മ ചെയഴൻ പശമിക്കുക.  ഇൻഡകൻ കുക്കറുകളായചപ,  വൈദവദ്യുത അയാണ്.ൺ സബഴക്ോുപ  പേരമഴവധി
ഒഴിവഴക്കുക. അഥവഴ വൈദവദ്യുത അയാണ്.ൺ സബഴക്ോിനമറ ഉ പേസയാണ്.ഴഗപ  പേരിമിതമപ്പെ്തിലൂടെുത്ുകസയാണ്.ഴ
ആഴ് ചെയാണ്.ിൽഒരു ദിവോമഴക്കുകസയാണ്.ഴ മ ചെയചക. പഫിഡജിനമറ വഴതിൽ ശരിയാണ്.ഴയാണ്.ി അ്തിലൂടെക്കുകയാണ്.ുപ
അതിൻമറ വഴതിതുമഴയാണ്.ി സ ചെരുന്ന റബർ ഭഴഗങ്ങൾ കഴതഴനുോരണപ മഴമചകയാണ്.ുപ മ ചെയചക.
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അനഴവശ്യ ോമയാണ്.ങ്ങളായിൽ കമ്യരത്തിലൂട്ർ സഴൻഡമബ സമഴഡിതി്തിലൂടെുന്നതുപ,  പ്ലഗ്ഗചകൾ ഓൺ മ ചെയതു
ഇൻഡിസക്കമർ ബൾബുകൾ  പേവർത്ിപ്പെിക്കുന്നതുപ,  അയാണ്.ൺ സബഴക്സ് മവറുമത ഓൺ
മ ചെയതിയാണ്.ി്തിലൂടെുന്നതുപ,  പഫിഡജ ഭഴഗികമഴയാണ്.ി തുറന്നി്തിലൂടെുന്നതുപ,  മമഴവൈദബൽ  ചെഴർജറുകൾ
അനഴവശ്യമഴയാണ്.ി ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നതുപ മവറുമത പ്ലഗ്ഗിൽ കുത്ിയാണ്.ിട്ിരിക്കുന്നതുപ  വൈദവദ്യുതി
വളായമര അധികപ നഷ്മപ്പെ്തിലൂടെഴൻ കഴരണമഴകുപ.  ആഹാരഴര ോഴധനങ്ങളായിൽ ഈർപ്പെപ മരത്തിലൂതപ
വൈദവദ്യുതി നഷ്മപ്പെ്തിലൂടെഴൻ ോഴധ്യത ഉളതിനഴൽ,  ോഴധനങ്ങൾ പഫിഡജിനുളിൽ അ്തിലൂടെചച മഴപതപ
ോരത്തിലൂകിക്കുക.  പഫിഡജുകൾക്കു  ചെുമിതുമഴയാണ്.ി 15cm  ൽ കുറയാണ്.ഴത് അകതമി്തിലൂടെുന്നത വഴി
ആവശ്യഴനുോരണപ വഴയാണ്.ുോഞ്ചഴരപ തഭിക്കുപ.

    കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ ഉയാണ്.രത്ിതുപ,  ഭഴരപ കരത്തിലൂ്തിലൂടെിയാണ്.തുപ,  മ പേഴ്തിലൂടെിനിറ്ഞെതുപ,  വിതകുറ്ഞെതുമഴയാണ്.
ഫഴനുകളായചപ സ് പേ ജീഡ കരത്തിലൂട്ിയാണ്.ുള ഫഴനിനമറ ഉ പേസയാണ്.ഴഗവുപ വൈദവദ്യുതി മരത്തിലൂതമുള ഊർജ നഷ്പ
കരത്തിലൂട്ചപ.  ോഴധഴരണ മറഗുസതമറുകൾക്കു  പേകരമഴയാണ്.ി ഇതക്സപ്തിലൂടെഴണിക് മറഗുസതമറുകൾ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിചച ഊർജ നഷ്പ കുറക്കഴൻ ോഴധിക്കുപ.  ഫഴനുകൾ എസപ്പെഴഴുപ തിരമ്ഞെ്തിലൂടെുക്കുന്നത
മുറിയാണ്.ുമ്തിലൂടെ വതിപ്പെത്ിനു  അനുോരിചഴയാണ്.ിരിക്കണപ.  ഉദഴഹാരരണമഴയാണ്.ി 75  സ്സകഴയാണ്.ർ ഫ ജീമ്
വമരയാണ്.ുള മുറിക്കു 29  മുതൽ 36  ഇഞ്ച് വമരയാണ്.ുപ തു്തിലൂടെർന്ന് 144 സ്സകഴയാണ്.ർ ഫ ജീമ് വമര 36
മുതൽ 42   ഇഞ്ച് വമരയാണ്.ുപ ബഴക്കി 400  സ്സകഴയാണ്.ർ ഫ ജീമ് വമര 42   ഇഞ്ച് മുതൽ 54
ഇഞ്ച് വമരയാണ്.ുപ ആണ ഫഴനിൻമറ വതിപ്പെപ ആവശ്യമുളത.  കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ മമചമപ്പെട്
സവഴൾസട്ജിൽ ഊർജ കമത കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതതഴയാണ്.തിനഴൽ,  വഴസട്ജ കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതതുള ഉ പേകരണങ്ങളായചമ്തിലൂടെ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗപ ോന്യ ോമയാണ്.ത്ു ഒഴിവഴക്കുക. പഫിഡജ തു്തിലൂടെർചയാണ്.ഴയാണ്.ി തുറക്കുന്നത ഒഴിവഴക്കുക,
കഷത്യമഴയാണ്. ഇ്തിലൂടെസവളായകളായിൽ പഫിഡജ ഡ ജീസപഫഴസ്റ മ ചെയചക,  വഴഷിപഗ മമഷ ജീനിൽ കഷത്യമഴയാണ്.
അളായവിൽ മഴപതപ തുണി ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുക,  എ ോി യാണ്.ുമ്തിലൂടെ ആവശ്യപ കഴിയാണ്.ുന്നതിനു  ഒരു
മണിക്കരത്തിലൂർ മുൻപ തമന്ന അത ഓഫ മ ചെയഴൻ പശമിക്കുക,  ഇസ്തിരി ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുസമഴൾ
ആദ്യപ തമന്ന ഇസ്തിരി ഇസ്തിലൂടെണ് തുണികൾ തയാണ്.ഴറഴക്കി മവയക്കുക തു്തിലൂടെങ്ങിയാണ്.വ ഊർജ
ോപരകണത്ിനമറ കുറുക്കു വഴികളായഴണ. ഊർജ ോപരകണപ ഒരു ോപസ്കഴരത്ിനമറ തമന്ന
ഭഴഗമഴമണന്നു നഴപ മനസ്ിതഴസക്കണ്തുണ്്. 

ബഴതറരത്തിലൂമിസതയാണ്.ുപ മമചപ ആവശ്യങ്ങൾക്കു പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്ന വഴട്ർ ഹാര ജീമറുകൾ
വിശിശ്വോന ജീയാണ്.മഴയാണ്. അമനർട സ പേഴതുള ഏജൻോികളായചമ്തിലൂടെ ോഹാരഴയാണ്.സത്ഴമ്തിലൂടെ ോസൗസരഴർജ
ോപവിധഴനങ്ങളായിസതക്കു മഴറുക.  ോി എഫ എത ചകൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുസമഴൾ മമർക്കുറി
കുറവുളതുപ നിതവഴരമുളതുപ തിരമ്ഞെ്തിലൂടെുക്കുക.  ഇത ഹാരരിതഗഷഹാര വഴതകങ്ങളായചമ്തിലൂടെ
ബഹാരിർഗമനപ കുറയക്കഴനുപ,  ഹാരരിതഗഷഹാര വഴതകങ്ങളായചമ്തിലൂടെ അളായവ വർദിക്കുന്നത ത്തിലൂടെ്ഞെു
ഭരത്തിലൂമിയാണ്.ുമ്തിലൂടെ അന്തര ജീക തഴ പേനിത ഉയാണ്.രഴമത   ആസഗഴളായതഴ പേനമത് മ ചെറുത്ു ഭരത്തിലൂമിയാണ്.ിൽ
ജ ജീവൻ നിതനിൽക്കുന്നതിനു കഴരണമഴക്കുകയാണ്.ുപ മ ചെയചപ.
            

ഊർജത്ിനമറ അനിയാണ്.പന്തിതമഴയാണ്.  ഉ പേസഭഴഗപ  പേരിസ്ിതിയാണ്.ിൽ വതിയാണ്. മഴമങ്ങൾ ക്കു
കഴരണമഴകുന്നുണ്്.  സഫഴോിൽ ഇനനങ്ങളായചമ്തിലൂടെ ജിശ്വതനപ വഴി കഴർബൺ സമഴസണഴക് വൈദോഡ,
കഴർബൺ ഡസയാണ്.ഴക് വൈദോഡ,   ോൾഫർ  ഡസയാണ്.ഴക് വൈദോഡ  എന്ന ജീ  വഴതകങ്ങൾ കരത്തിലൂ്തിലൂടെിയാണ്. അളായവിൽ
അന്തര ജീകത്ിൽ  എത്ിമ പേ്തിലൂടെുന്നുണ്്.  ഇത്രപ വഴതകങ്ങളായഴണ  ആസഗഴളായതഴ പേനത്ിനമറ പ പേധഴന
കഴരണക്കഴർ.  ആസഗഴളായതഴ പേനത്ിനമറ ഫതമഴയാണ്.ി മ്ഞെുരുകതുപ
ോമുപദജതത്ിനമറ  ഉയാണ്.ർചയാണ്.ുപ ഒമക്ക ഉണ്ഴകുന്നുണ്്.  ഇതിനു
 പേകരമഴയാണ്.ി നിർസദശിക്കമപ്പെ്തിലൂടെുന്ന   ആണവറിയാണ്.ഴക്്തിലൂടെറുകൾ  ഒട്ചപ തമന്ന
മനുഷ്യരഴശിക്ക് ോുരകിതമത  എന്നതുകരത്തിലൂ്തിലൂടെി
കണക്കിമത്തിലൂടെുസക്കണ്തുണ്്.   ഏമവുപ ോുരകിതമമന്നു നഴപ
കരുതഴറുള  ജതവൈദവദ്യുത നിതയാണ്.ങ്ങളായചപ ഇന്ന് വൻനഷ ്തിലൂടെവുപ,
വൈദജവവൈദവവിധ്യനഴശവുപ  വരുത്ുന്നുണ്്.  അതുമകഴണ്ു ഭഴവിതതമുറക്കുസവണ്ി  പേരിസ്ിതി
ോസൗഹാരഷദ ഊർജ സ്സപതഴതസ്ചകൾ  പേരമഴവധി നഴപ പ പേസയാണ്.ഴജനമപ്പെ്തിലൂടെുത്ഴൻ ബഴധ്യസ്രഴണ.      
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വവദ്യുത ഗഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളിഷി സയുരക്ഷിതതഷ  സഗാങങ്കേതിക വിദ്
ശ്വ . മധയുസസൂദനൻ പിള, അോിസനറ എഞ്ചിന ജീയാണ്.ർ, റ ജീജിയാണ്.ണൽ  പേവർ ഇൻസിമ്രത്തിലൂട്്, ഇതപ്തിലൂടെിക്കൽ

മോകൻ,മകഴട്ഴരക്കര

വൈദവദ്യുത ഉ പേകരണങ്ങളായചമ്തിലൂടെ ോുരക വ ജീ്തിലൂടെുകളായിൽ പ പേധഴനമഴയാണ്.ുപ നഴതു ഘ്തിലൂടെകങ്ങളായഴയാണ്.
കുട്ികളായചമ്തിലൂടെ ോുരക,  അ്തിലൂടെുക്കളായ,  കുളായിമുറി,   പേരിോരപ എന്നിവ്തിലൂടെങ്ങളായിമത ോുരകമയാണ്.
ആപശയാണ്.ിചിരിക്കുന്നു.  കുട്ികളായിതഴണ കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ മപശദ മ ചെതുസത്ണ്ത.  ഇതക്സപ്തിലൂടെഴണിക്
ോർക്യരത്തിലൂട്ചകളായിൽ നിന്നുപ കുട്ികമളായ അകമി നിർത്ുക, മഹാരയാണ്.ർ പഡയാണ്.ർ, ഓവൻ, ഇതക്പ്തിലൂടെിക്ക്
ഫഴൻ എന്നിവ കുട്ികൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കഴൻ അനുവദിക്കഴതിരിക്കുക.  അ്തിലൂടെുക്കളായയാണ്.ിൽ അധിക
വൈദവദ്യുതി ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്ന ഉ പേകരങ്ങളായഴയാണ്. ഇതക്പ്തിലൂടെിക്ക് ഹാര ജീമർ,  ഇതപ്തിലൂടെിക് വൈദറസ് കുക്കർ
എന്നിവമയാണ്.ഴമക്ക ോിപഗിൾ ഫിക്ോഡ സോഴക്കമിതഴക്കി ഘ്തിലൂടെിപ്പെിക്കുന്നതഴണ ഏമവുപ
മികചതുപ ോുരകിതവുമഴയാണ്. ര ജീതി.  വഴഷിപഗ മമഷ ജീനുകൾ ഓവർസതഴഡ ആകഴമത
മപശദിക്കുക അത ഴത് പേകപ അത വതിയാണ്. ോുരക  പേഴളായിചയക്കു വഴിമവക്കുന്നു.  ജതഴപശപ
കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ ഉള സ്തങ്ങളായിൽ വൈദവദ്യുതി ഉ പേകരണങ്ങൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നമതത ഴപ ഗുരുതരമഴയാണ്.
പ പേശനങ്ങൾ വഴിമവക്കുന്നു. 

കുളായിമുറികൾ വൈദവദ്യുതി ോുരകഴ പ പേധഴനപ അർഹാരിക്കുന്ന സ്തമഴണ.  മതമഴയാണ്.
വൈദവദ്യുതി ഉ പേസയാണ്.ഴഗ ര ജീതി മരണത്ിന വമര വഴിമവക്കുപ.
ജതഴപശമുള ശര ജീരപ വൈദവദ്യുതി പ പേവഴഹാരമത്
സവഗത്ിതഴക്കുകയാണ്.ുപ സഷഴക്ക് ഏൽക്കഴനുള ോഴധ്യത
വർധിപ്പെിക്കുകയാണ്.ുപ മ ചെയചന്നു.  ശരിയാണ്.ഴയാണ്. വൈദവദ്യുത ജീകരണപ
ോുരകയക്ക് അനിവഴര്യമഴണ.  ോുരകിതമത ഴത് ഉ പേസയാണ്.ഴഗപ,
അറിവിത ഴയ്,  ോുരകിതതിശ്വമിത ഴത് ോഴഹാര ചെര്യപ
എന്നിവയാണ്.ഴണ വൈദവദ്യുതി അ പേക്തിലൂടെങ്ങൾക്കു അമത ങിൽ മരണങ്ങൾക്കു  കഴരണമഴക്കുന്നത. 

                അത മകഴണ്് തമന്ന വൈദവദ്യുതി ഉ പേകരണങ്ങൾ വഴങ്ങുസമഴൾ നിതവിതുള
മഴർക്കമിൽ മികച സഴർ മരത്തിലൂത്യമുള ഉ പേകരണങ്ങൾ മഴപതപ വഴങ്ങഴൻ പശദിക്കുക.
സഴർമരത്തിലൂത്യപ കുറ്ഞെതുപ, ഇത ഴത്തുമഴയാണ്. ഉ പേകരണങ്ങൾ അ പേക്തിലൂടെമത് കണിചച വരുത്ുന്നു.

     വൈദവദ്യുതി അ പേക്തിലൂടെങ്ങൾ ോപഭവിക്കുന്നത മുതൽ മരണപ വമര
ന ജീളായചന്ന ോമയാണ്.മഴണ സഗഴൾഡൻ അവർ എന്ന് നഴപ വിസശഷിപ്പെിക്കുന്നത.
ഈ ോമയാണ്.ത്് ശരിയാണ്.ഴയാണ്. വിധപ പ പേഴഥമിക ശുപശരത്തിലൂഷ നൽകുന്നത
അ പേക്തിലൂടെപ ോപഭവിച വ്യകിക്ക് ജ ജീവിതത്ിസതക്കു തിരിചചവരഴനുള
അവോരപ നലകുന്നു.  സഗഴൾഡൻ അവർ ശരിയാണ്.ഴയാണ്. വിധപ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നത വഴി വൈദവദ്യുതി അ പേക്തിലൂടെ മരണങ്ങൾ ഒഴിവഴക്കഴൻ
കഴിയാണ്.ുപ.
    

ഫഴനുകളായിൽ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്ന ഗഴർഡുകൾ കുട്ികൾക്ക് വിരതുകൾ
ക്തിലൂടെത്ഴവുന്നതരത്ിതത ഴത്തുപ കുട്ികൾക്ക് ഊരി
മഴമഴവുന്നതരത്ിതത ഴത്തുപ ആയാണ്.ിരിക്കണപ.  കുട്ികമളായ  ചെരത്തിലൂ്തിലൂടെുളതുപ
കറങ്ങുന്നതുമഴയാണ്. ഇമതക്പ്തിലൂടെിക്കൽ ഉ പേകരണങ്ങളായിൽനിന്നുപ അകമി
നിർത്ുക.

കുട്ികൾ പളായഗ മ ചെയതിരിക്കുന്ന വയാണ്.റുകളായിൽ ക്തിലൂടെിക്കഴൻ ോഴധ്യത
ഉളതിനഴൽ മമഴവൈദബൽ സഫഴൺ സ പേഴതുള ഉ പേകരണങ്ങൾ ആവശ്യഴനുോഴരപ
മഴപതപ കണക്ട മ ചെയതു പേസയാണ്.ഴഗിക്കുക. 

കരത്തിലൂ്തിലൂടെിയാണ്.  പേവർ ഉ പേസഭഴഗമുള ഉ പേകരണങ്ങൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുസമഴൾ
ബഴക്കിയാണ്.ുളവ  പേരമഴവധി ഓഫ മ ചെയതു വക്കുക. 

വഴഷിപഗ മമഷിൻ വർക്ക് മ ചെയതുമകഴണ്ിരിക്കുസമഴൾ ഒരു
കഴരണവശഴതുപ അതിസതക്കു മവളപ ഒഴിക്കുകസയാണ്.ഴ  ഓവർ സതഴഡ
മ ചെയചകസയാണ്.ഴ മ ചെയരുത. 

ഇതക്പ്തിലൂടെിക്ക് സഷഴക്ക് ഒഴിവഴക്കഴനഴയാണ്.ി,  തണുപ്പെചള ബഴതറരത്തിലൂപ സ പേഴതുള സ്തങ്ങളായിൽ
എക്സൻഷൻ സബഴർഡുകൾ ഒഴിവഴക്കുക.  നനവുള വൈദകകൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിചച വൈദവദ്യുത
ഉ പേകരണങ്ങൾ പ പേവർത്ിപ്പെിക്കുകസയാണ്.ഴ ോിശ്വിചചകൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുകസയാണ്.ഴ മ ചെയരുത.  ത ജീ
 പേി്തിലൂടെിക്കഴൻ ോഴധ്യതയാണ്.ുള ഒരു വസ്തുക്കളായചപ,  മകമിക്കതുകളായചപ ഇമതക്പ്തിലൂടെിക്കൽ
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ഉ പേകരണങ്ങളായചമ്തിലൂടെ  അ്തിലൂടെുത്് ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കരുത.  വ ജീട്ിൽ നിന്നുപ  പേുറത്ു സ പേഴകുന്നതിനു
മുൻ പേഴയാണ്.ി വൈദവദ്യുത ഉ പേകരണങ്ങൾ ോിശ്വിച് ഓഫ മ ചെയചക.

ഇമതക്പ്തിലൂടെിക്കൽ ഉ പേകരണങ്ങളായിമത വഴക്കമുള സകഴഡ വയാണ്.റുകൾ ഇമതക്പ്തിലൂടെിക്കൽ
ഹാര ജീമർ സ പേഴതുള  ചെരത്തിലൂ്തിലൂടെുള വസ്തുക്കളായചമ്തിലൂടെ അ്തിലൂടെുത് വയക്കരുത.

പ്ലഗ സ പേഴയാണ്.ിനറുകളായിൽ മൾട്ിപ്പെിൾ അഡഴപസമഴ്സ്
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിചച ഓവർസതഴഡ മ ചെയഴൻ  പേഴ്തിലൂടെിത . 

പ്ലഗിൻമറ  പേിൻ മതഴ്തിലൂടെഴത്വിധപ സോഴക്കമിൽ പ പേസ്
മ ചെയതുമകഴണ്് പളായഗ ഊരിമയാണ്.്തിലൂടെുക്കുക.  വയാണ്.റിൽ  പേി്തിലൂടെിചച വതിചച
 പേിൻ ഊരിഎ്തിലൂടെുക്കരുത. 

ആഹാരഴരപ  പേഴകപ മ ചെയചസമഴൾ ഉ പേകരണങ്ങളായിസതക്കു  പേഴൽ,  അരി എന്നിവ തിളായചച
തരത്തിലൂകുന്നത ഒഴിവഴക്കണപ. 

വൈദറസ് കുക്കറിൽ ആഹാരഴര ോഴധനങ്ങൾ വയക്കുന്നതിന മുൻപ
തമന്ന വൈദറസ്  പേഴനിനമറ തഴമഴ ഭഴഗപ നനവിത  എന്ന് ഉറപ്പെച
വരുത്ണപ.

മമമഴതിക് ആയാണ്.ിട്ചള ഉ പേകരണങ്ങൾ വൈദമസപകഴസവവ ഓവനിൽ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കഴൻ  പേഴ്തിലൂടെിത .  അത ഴത് പേകപ ഇത ത ജീ  പേി്തിലൂടെിത്ത്ിനു
കഴരണമഴകഴപ.   പേുഴുങ്ങഴത് മുട്യാണ്.ുപ വൈദമസപകഴസവവ ഓവനിൽ
വയക്കഴൻ  പേഴ്തിലൂടെിത . 

ത ജീ  പേി്തിലൂടെിക്കഴൻ ോഴധ്യതയാണ്.ുള ഒന്നുപ തമന്ന ഇതക്പ്തിലൂടെിക്ക് കുക്കിപഗ ഓവന ോമ ജീ പേപ
വയക്കരുത. 

    മിക്ോി ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുസമഴൾ അതിതുള നിർസർദ്ദേശങ്ങൾ കഷത്യമഴയാണ്.ുപ  പേഴതിക്കണപ.
മിക്ോി ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കഴത്സപ്പെഴഴുപ, അതിമത കറങ്ങുന്ന ഭഴഗപ മഴമിവചിരിക്കുസമഴഴുപ, ോിശ്വിച്
ഓഫ മ ചെയത  പേവർ അൺപ്ലഗ മ ചെസയണ്തഴണ.

   വഴക്കിശ്വ൦ ക ജീനർ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിചച മവളപ  പേി്തിലൂടെിമച്തിലൂടെുക്കരുത.  മറിചഴയാണ്.ഴൽ അത
ഇമതക്പ്തിലൂടെിക്കൽ കറണ്്സ ചെഴർച വരുത്ിവക്കുപ .

മവളപ ഇമതക്പ്തിലൂടെിോിമി വഹാരിക്കുന്നു എന്ന കഴരണത്ഴതുപ നന്ഞെ ശര ജീരത്ിൽ
പ പേതിസരഴധപ കുറവഴമണന്ന കഴരണത്ഴതുപ ബഴത്് റരത്തിലൂപ സോഫമി പ പേസത്ഹാര പ പേഴധഴന്യപ
അർഹാരിക്കുന്നു.  ബഴപതരത്തിലൂപ ഷവറിൽ നിന്നുപ കുറ്ഞെ പേകപ 3  മ ജീമർ എങിതുപ മഴറിനിന്നു
സവണപ സഷവിങ്ങ് ഉൾപ്പെമ്തിലൂടെയാണ്.ുള ഇതര ോവൈദപ്ല യാണ്.രത്തിലൂണിമചകൾ പ പേവർത്ിപ്പെിക്കഴൻ.  മഹാരയാണ്.ർ
പഡയാണ്.ർ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുസമഴൾ അതിൽ അകസത്ക്കുപ  പേുറസത്ക്കുമുള വഴയാണ്.ുോഞ്ചഴരപ
 പേരത്തിലൂർണ്ണമഴയാണ്.ിരിക്കണപ.  അത ഴത് പേകപ ഹാര ജീമിപഗ എമതമമനറിൽ  ചെരത്തിലൂ്തിലൂടെുകരത്തിലൂ്തിലൂടെി
ത ജീ പേി്തിലൂടെുത്മുണ്ഴകഴപ. 

ഉ പേസയാണ്.ഴഗിചസശഷപ ഇസ്തിരിമ പേട്ികൾ തണുക്കുന്നതിനഴയാണ്.ി കുട്ികളായചമ്തിലൂടെ
ോമ ജീ പേത്ുനിന്ന് മഴമി തപബമഴയാണ്.ി തമന്ന വയക്കണപ.

ഇ്തിലൂടെി മിന്നതുള ോമയാണ്.ങ്ങളായിൽ ഗഴർഹാരിക വൈദവദ്യുത ഉ പേകരണങ്ങൾ ഒന്നുപ
പ പേവർത്ിപ്പെിക്കഴതിരിക്കുന്നതഴണുത്മപ.  

 പേണ്ുളവർ  പേറയാണ്.ുന്നതുസ പേഴമത സരഴഗപ വന്നിട്്    ചെികിൽോിക്കുന്നതിസനക്കഴൾ നത ത
വരഴമത ോരത്തിലൂകിക്കുന്നതഴണ  എന്ന കഴര്യപ കഷത്യമഴയാണ്.ി മനസ്ിൽ കരുതി മുൻകരുതതുകൾ
എ്തിലൂടെുത്ുമകഴണ്ു സവണപ എത ഴ  ഇമതക്പ്തിലൂടെിക്കൽ ഉ പേകരണങ്ങളായചമഴയാണ്.ുപ ബനമപ്പെ്തിലൂടെഴൻ എന്ന്
നഴപ ഓസരഴരുത്രുപ തിരിചറിസയാണ്.ണ്തുണ്്.
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പഗാരമ്പര്, പഗാരമ്പങര്തര  ഊർജ സങശതഗാതസസ്സുകൾ
ശ്വമതി . ദവപ വി എസ, അോിസനറ എഞ്ചിന ജീയാണ്.ർ, 11KV GIS, മകഴത പ

നിത്യ ജ ജീവിതത്ിൽ ഊർജത്ിനമറ  പേതവിധത്ിതുള ഉറവി്തിലൂടെങ്ങളായചമഴയാണ്.ി നഴമമത ഴപ
ബനമപ്പെ്തിലൂടെുന്നുണ്്.  മ പേസപ്തിലൂടെഴൾ,  ഡ ജീോൽ,  കൽക്കരി,  ോരത്തിലൂര്യൻ,  കഴമ് തു്തിലൂടെങ്ങിയാണ്.വയാണ്.ത ഴപ
അതിനുദഴഹാരരണങ്ങളായഴണ.  പ പേകഷതിയാണ്.ിൽ നിന്നുപ  ചെരത്തിലൂഷണപ മ ചെയമത്തിലൂടെുക്കുന്ന  ചെിത ഊർജ
സ്സപതഴതസ്ചകൾ കഴതപകസമണ ഇത ഴതഴകുന്നുണ്്.  നരത്തിലൂമഴണ്ുകൾക്കു മുൻപ ഭരത്തിലൂമിയാണ്.ുമ്തിലൂടെ
അ്തിലൂടെിത്ട്ിൽ അകമപ്പെട്ച സ പേഴയാണ്. വൈദജവ വസ്തുക്കളായിൽ നിന്നഴണ സമല പേറ്ഞെ  പേത എണ്ണകളായചപ,
പ പേകഷതി വഴതകങ്ങളായചപ നമുക്ക് തഭിക്കുന്നത. എന്നഴൽ ഇവ തഭിക്കുന്നതിതുപ  പേതിൻ മ്തിലൂടെങ്ങു
സവഗത്ിൽ നഴപ ഈ എണ്ണകൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിച് ത ജീർക്കുകയാണ്.ുപ ഇത്രപ  പേുതിയാണ്. സ്സപതഴതോുകൾ
കണ്ു പേി്തിലൂടെിക്കഴൻ കഴിയാണ്.ഴതിരിക്കുകയചപ മ ചെയചന്നത ഭഴവി തതമുറക്ക് ആ പേതകരമഴകുന്നുണ്്.
ഇത്രപ  ചെിത ഊർജ സ്സപതഴതോുകൾ   പേുനർനിർ്ിക്കഴൻ കഴിയാണ്.ഴത്തുപ,  ോപരകണപ
നൽസകണ്തുമഴണ.  മ പേസപ്തിലൂടെഴളായിയാണ്.പ,  കൽക്കരി എന്നിവ ഒമക്ക ഈ വിഭഴഗത്ിൽ
മ പേ്തിലൂടെുന്നവയാണ്.ഴണ.  ഇവ ോപരകിസക്കണ്തുപ വരുപ തതമുറയക്ക് കരത്തിലൂ്തിലൂടെി സവണ്ി
കരുതിമവസക്കണ്തുപ ന്ുമ്തിലൂടെ ഓസരഴരുത്രുമ്തിലൂടെയാണ്.ുപ ഉത്രവഴദിതിശ്വമഴണ.  പേഴരമസര്യതര ഊർജ
സപോഴതോുകൾ  പേുനർ നിർമിക്കഴൻ കഴിയാണ്.ുന്നവയാണ്.ഴണ.  ോരത്തിലൂര്യപ പേകഴശപ,  സവതിസയാണ്.മപ,  കഴമ്,
ബസയാണ്.ഴഗ്യഴസ്,  ഭസൗമ തഴസ പേഴർജപ  എന്നിവമയാണ്.ഴമക്കയാണ്.ഴണ ഈ വിഭഴഗത്ിൽ മ പേ്തിലൂടെുന്നത.
ഇത്രത്ിതുള ഊർജ സ്സപതഴതസ്ചകൾ  പേരമഴവധി പ പേസയാണ്.ഴജനമപ്പെ്തിലൂടെുത്ുകയാണ്.ുപ അതിസതക്കുള
അറിവുപ തഴല പേര്യവുപ മ പേഴതുജനങ്ങളായിൽ വളായർത്ുകയാണ്.ുപ മ ചെസയണ്ത ഊർജ ോപരകണപ
ന്തിലൂടെത്ുന്നതിസനഴമ്തിലൂടെഴപ്പെപ പ പേഴധഴന്യപ അർഹാരിക്കുന്ന ഒന്നഴണ. 

പ പേധഴനമപ്പെട്  ചെിത  പേഴരമര്യ/കൺമവൻഷണൽ ഊർജ ഉറവി്തിലൂടെങ്ങളായഴണ കൽക്കരി,
മ പേസപ്തിലൂടെഴളായിയാണ്.പ,  നഴചചറൽ ഗ്യഴോുകൾ,  ഫയാണ്.ർ വുഡസ്,വൈദഹാരസപഡഴ പേവർ,  ന്യരത്തിലൂകിയാണ്.ർ ഊർജപ
എന്നിവ.  ഏകസദശപ 500  മിത്യൺ വർഷങ്ങൾ  പേഴക്കമുള ത്തിലൂടെികളായിൽ നിന്നുപ
അവശിഷ്ങ്ങളായിൽ നിന്നുമഴണ ബഴക്മ ജീരിയാണ്.തുപ മകമിക്കതുമഴയാണ്.ിട്ചള ഡിസകഴസമഴോിഷനിതരത്തിലൂമ്തിലൂടെ
കൽക്കരി തഭിക്കുന്നത.   
                          

ോരത്തിലൂര്യനിൽ നിന്നുള ഊർജമഴണ ോസൗസരഴർജപ.  ഇത  ഉ പേസയാണ്.ഴഗിച് ോുഗമമഴയാണ്. വൈദവദ്യുതി
ഉല പേഴദനപ ോഴധ്യമഴണ.  ോരത്തിലൂര്യ കിരണങ്ങളായചപ  അതിനമറ ഫതമഴയാണ്.ുണ്ഴകുന്ന  കഴമ്,
തിരമഴത,  ജതവൈദവദ്യുതി,  വൈദജവഴവശിഷ്പ തു്തിലൂടെങ്ങിയാണ്.വമയാണ്.ത പ  പേുനരു പേസയാണ്.ഴഗ
ഊർജസപോഴതസ്ചകളായിൽമപ്പെ്തിലൂടെുന്നു. ോരത്തിലൂര്യനിൽ നിന്നുപ വരുന്ന ഊർജത്ിനമറ വളായമര കുറ്ഞെ
ഒരു ഭഴഗപ മഴപതസമ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കമപ്പെ്തിലൂടെുന്നുള്ലൂ.

പ പേകഴശോപസശ്ലേഷണ പ പേപകിയാണ്.യാണ്.ിതരത്തിലൂമ്തിലൂടെ ോസൗസരഴർജപ രഴസോഴർജമഴയാണ്.ി മഴമചന്ന ോോ്യങ്ങൾ
ഭകിക്കുന്ന മമ് ജ ജീവികൾ കരത്തിലൂ്തിലൂടെികഴതപകസമണ വൈദജവഴശിഷ്ങ്ങളായഴയാണ്.ി മഴറുന്നതു പ പേകഴരപ
കഴതഴന്തത്ിൽ സഫഴോിൽ ഇനനങ്ങൾ രരത്തിലൂ പേമപ്പെ്തിലൂടെുന്നു.

ഒരു വർഷപ മകഴണ്് ഭസൗമഴന്തര ജീകപ,  ോമുപദങ്ങൾ,  കരകൾ എന്നിവ ആഗിരണപ
മ ചെയചന്ന മമഴത്പ ോസൗസരഴർജപ ഏതഴണ്് 3,850,000  എക്ോഴജരത്തിലൂൾ വരുപ.   ഭരത്തിലൂമിയാണ്.ുമ്തിലൂടെ
ഉ പേരിതതത്ിൽ എത്ിസ ചെരുന്ന ോസൗസരഴർജത്ിനമറ അളായവ വളായമര വതുതഴണ,  അതഴയാണ്.ത
ഇത്രത്ിൽ ഒരു വർഷത്ിൽ ഭരത്തിലൂമിയാണ്.ിൽ എത്ിസ ചെരുന്ന ഊർജപ ഭരത്തിലൂമിയാണ്.ിതുള ഇതു വമര
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിചതുപ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കമപ്പെ്തിലൂടെഴനിരിക്കന്നുതുമഴയാണ്.  പേുനരു പേസയാണ്.ഴഗ്യമത ഴത് ഊർജ
സപോഴതസ്ചകളായഴയാണ്. കൽക്കരി മ പേസപ്തിലൂടെഴളായിയാണ്.പ, പ പേകഷതിവഴതകപ, ഖനനപ മ ചെയമപ്പെ്തിലൂടെുന്ന യാണ്.ുസറനിയാണ്.പ
എന്നിവയാണ്.ിൽ നിന്നുപ തഭിക്കുന്ന ഊർജത്ിമനക്കഴൾ എപതസയാണ്.ഴ വതുതഴണ .

 പേഴരമസര്യതര ഊർജസപോഴതോുകമളായ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗമപ്പെ്തിലൂടെുത്ഴനഴയാണ്.ി ോർക്കഴർ ോഹാരഴയാണ്.സത്ഴമ്തിലൂടെ
നിരവധി  പേദതികൾ ഇന്ന് നിതവിൽ ഉണ്്.  അകയാണ്.
ഊർജ പേർദ്ദേതികൾ ഇതിമനഴരുദഴഹാരരണമഴണ.ോർക്കഴർ
ോബോിഡിസയാണ്.ഴ്തിലൂടെുകരത്തിലൂ്തിലൂടെി അമനർട്ിനമറയാണ്.ുപ മമചപ
ോഹാരഴയാണ്.സത്ഴമ്തിലൂടെ ന്തിലൂടെത്ുന്ന ഇത്രപ ഊർജ ോപരകണ
മഴർഗങ്ങൾ നഴപ പ പേസയാണ്.ഴജനമപ്പെ്തിലൂടെുസത്ണ്തുണ്്.
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    വ ജീ്തിലൂടെുകളായിൽ  നിർമിക്കഴൻ ഉതകുന്ന സോഴളായഴർ  പേവർ പ്ലഴനറഴണ
ശഷപഖത ബനിത റരത്തിലൂഫ സ്തിലൂടെഴപ സോഴളായഴർ  പേവർ പ്ലഴനറ. ോർക്കഴരിനമറ
ോഹാരഴയാണ്.സത്ഴമ്തിലൂടെയാണ്.ുള അനരത്തിലൂകരത്തിലൂത്യങ്ങൾ ഇവയാണ്.ുമ്തിലൂടെ നിർമഴണത്ിന
തഭിക്കുന്നു.  ഇവിമ്തിലൂടെ സോഴളായഴർ ഊർജത്ിനമറ ഒരു ഭഴഗപ
ബഴമമറിയാണ്.ിൽ ോരത്തിലൂകിക്കഴനുപ ബഴക്കിയാണ്.ുളവ KSEB  യാണ്.ുമ്തിലൂടെ
കണകനിസതയക്ക് നൽകഴനുപ അവോരങ്ങളായചണ്്.  ഇത ബഴമറിയാണ്.ിൽ
ഉണ്ഴകുന്ന പ പേശനങ്ങൾ കുറയക്കഴനുപ കമത കരത്തിലൂട്ഴനുപ ഉതകുന്നു.
ശഷപഖത ബനിത റരത്തിലൂഫ സ്തിലൂടെഴപ സോഴളായഴർ  പേവർ പ്ലഴനറ വ ജീ്തിലൂടെുകളായിൽ നിർമിക്കഴൻ  പേമിയാണ്.
മികച ഒരു മഴർഗമഴണ. 

സോഴളായഴർവിളായക്കുകൾ മമചമപ്പെട്വയാണ്.ഴമണങിതുപ  പേതതരത്ിതുള
സ പേഴരഴയമകൾ ഇവയക്കു ഉണ്്. സോഴളായഴർ  പേഴനതുകളായിൽ മ പേഴ്തിലൂടെി പേ്തിലൂടെതപ
 പേി്തിലൂടെിക്കുക,  ോരത്തിലൂര്യ പ പേകഴശപ ശരിയാണ്.ഴയാണ്. തഭിക്കഴമത വരുക,  എന്നിവ
ഉണ്ഴയാണ്.ഴൽ ഉത പേഴദിപ്പെിക്കമപ്പെ്തിലൂടെുന്ന വൈദവദ്യുതിയാണ്.ുമ്തിലൂടെ അളായവിൽ
ഗണ്യമഴയാണ്. കുറവ ഉണ്ഴകുപ.  വൈദവദ്യുതി ോപഭരിക്കഴൻ ആവശ്യമഴയാണ്.
ബഴമറിയാണ്.ുമ്തിലൂടെ അ പേര്യഴപതതയാണ്.ുപ  അവയക്കു മ പേട്ന്നുണ്ഴകുന്ന
സക്തിലൂടെു പേഴ്തിലൂടെുകതുപ ഈ രപഗമത് പ പേധഴന  സ പേഴരഴയമകൾ  തമന്നയാണ്.ഴണ.

ഒരു സോഴളായഴർ  പേഴനതുപ റഴന്തതുപ സ ചെർന്നതഴണ ോസൗസരഴർജ
വിളായക്കുകൾ.   പേകൽ ോമയാണ്.ങ്ങളായിൽ  പേഴനൽ ോരത്തിലൂര്യപ പേകഴശത്ിൽ വച്
റഴന്തതിമന  ചെഴർജ മ ചെയചന്നു്.  രഴപതികഴതങ്ങളായിൽ ഇവ
മകഴണ്്ന്തിലൂടെന്നു പേസയാണ്.ഴഗിക്കഴൻ ോഴധിക്കുപ.  ്തിലൂടെ്യരത്തിലൂബ വൈദതമചകളായിൽ ഏമവുപ
മികച മി-5  ്തിലൂടെ്യരത്തിലൂബുകൾ ഊർജ ഉ പേസഭഴഗത്ിൽ മമചളവമയാണ്.ക്കഴൾ
മികചതുപ പ പേകഴശവുപ ആയാണ്.ുോുപ കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ  ഉളവയാണ്.ുമഴണ.

     റരത്തിലൂഫ സ്തിലൂടെഴപ സോഴളായഴർ പ്ലഴനറ  പേദതികൾ,   പേവർ പ്ലഴനറ
വൈദവദ്യുതി നിതയാണ്.ങ്ങൾ, സോഴളായഴർ ഓഫ പഗിഡ സ്തിലൂടെഴപ ശഷപഖത ബനിത
ോസൗര സമൽക്കരത്തിലൂര ബി  പേി എൽ,  പേട്ികജഴതി വിഭഴഗത്ിൽ മ പേട്വർക്ക്
മമചമപ്പെട് വിറക്തിലൂടെുപ്പെചകൾ സ്ഴ പേിക്കുന്നതിന 90%  ോബോിഡി
നലകഴൻ തസർദ്ദേശ ഭരണസ്ഴ പേനങ്ങൾക്കു നിർസദശപ നൽകിയാണ്.ിട്ചണ്്.
ഇപ പേകഴരപ ഒരു അ്തിലൂടെുപ്പെിനമറ അ്തിലൂടെിസ്ഴന വിത 3000  രരത്തിലൂ പേയാണ്.ഴണ.

    ഉ പേകരങ്ങണളായചമ്തിലൂടെ കഴര്യകമതയാണ്.ുപ പ പേവർത്ന ചെിതവുപ ഉ പേസഭഴകഴവിന
തിരിചറിയാണ്.ഴനുള നിതവിതുള മഴർഗങ്ങളായിൽ ഏമവുപ
പ പേഴധഴന്യമുള ഒന്നഴണ എനർജി സഴർ സതബതിപഗ.
മിക്കവഴറുപ എത ഴ ഗഴർഹാരിക ഉ പേകരണങ്ങളായിതുപ
ഇപ പേകഴരമുള സഴർ സതബതിപഗ ഉണ്്.ഊർജ ഉ പേസഭഴഗപ
അറിയാണ്.ഴനഴയാണ്.ി ഓസരഴ ഉ പേകരണങ്ങളായിതുപ അതിനമറ
 പേുറത്ഴയാണ്.ി ഒരു വർഷമത് വൈദവദ്യുതി ഉ പേസഭഴഗവുപ മമച
വിവരങ്ങളായചപ കഴണിക്കുന്ന ബി ഇ ഇ സതബൽ
 പേതിപ്പെിചിട്ചണ്്. ചെുവന്ന ഒരുപ പേതതത്ിതഴണ സഴറുകൾ
പ പേദർശിപ്പെിക്കുന്നത.  ഏമവുപ ഉയാണ്.ർന്ന ഊർജ കഴര്യകമത
ഉള ഉ പേകരണത്ിന 5  സഴർ ഉണ്ഴയാണ്.ിരിക്കുപ.  അത്രപ
ഉ പേകഴരണങ്ങൾക്കു പ പേഴഥമികമഴയാണ്.ി അല പേപ വിത
കരത്തിലൂ്തിലൂടെിയാണ്.ഴതുപ,  തു്തിലൂടെർന്ന് വരുന്ന വൈദവദ്യുത ബിത ിമത കുറവ
മരത്തിലൂതപ ഭഴവിയാണ്.ിൽ അത ഒരു തഴഭമഴയാണ്.ി മഴറുപ.
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ഊർജ സംരക്ഷണ സഗാങങ്കേതിക വിദ്യുയുഷയ   ആവ്്കത
ശ്വ . ഹരിിഗാൽ  എ വി, അോിസനറ എഞ്ചിന ജീയാണ്.ർ, 66KV ോബസസഷൻ, ആയാണ്.രത്തിലൂർ

അറിവിനമറ ഉ പേസയാണ്.ഴഗരരത്തിലൂ പേമത്യാണ്.ഴണ  ോഴസങതികവിദ്യ എന്നതുമകഴണ്ു
അർത്ഥമഴക്കുന്നത.  ഉത പേഴദനത്ിസനഴ ശഴസ്പത ജീയാണ്.ഴസനിശ്വഷണപ സ പേഴമതയാണ്.ുള
തക്യ പേരത്തിലൂർത് ജീകരണങ്ങൾസക്കഴ സവണ്ിസയാണ്.ഴ  ഉ പേസയാണ്.ഴഗമപ്പെ്തിലൂടെുത്ുന്ന  കഴിവുകളായചമ്തിലൂടെയാണ്.ുപ
മഴർഗങ്ങളായചമ്തിലൂടെയാണ്.ുപ ോമപഗമഴയാണ്.ി  ോഴസങതികവിദ്യയാണ്.ിൽ ഉൾമപ്പെ്തിലൂടെുത്ഴപ.  പ പേകഷതിവിഭവങ്ങമളായ
തളായിതമഴയാണ്. ഉ പേകരണങ്ങളായചമ്തിലൂടെ ോഹാരഴയാണ്.സത്ഴമ്തിലൂടെ മനുഷ്യ പേുസരഴഗതിക്കഴയാണ്.ി മഴമിമയാണ്.്തിലൂടെുക്കുകയാണ്.ഴണ
ഇതിതരത്തിലൂമ്തിലൂടെ മ ചെയചന്നത. 

ഇരു പേമത്ഴന്നഴപ നരത്തിലൂമഴണ്ിനമറ മദ്യസത്ഴമ്തിലൂടെ സതഴകത്ിനമറ തമന്ന മുഴുവൻ ഊർജ
ആവശ്യങ്ങളായചപ ഹാരരിത ഊർജ ഉറവി്തിലൂടെങ്ങളായിൽ നിന്നു തഭ്യമഴക്കഴമമന്നു മതളായിയാണ്.ിക്കുന്ന “ഊർജ
റിസപ്പെഴർട്് :  2050-ൽ 100  ശതമഴനപ ഹാരരിതഊർജപ”  എന്ന  പേഠനപ,  WWF  ഇനറർനഴഷണൽ,
2011-ൽ പ പേോിദമപ്പെ്തിലൂടെുത്ിയാണ്.ിരുന്നു.  ോഴസങതികമഴയാണ്.ി സകരളായത്ിനമറ 2050-മത ഊർജ
ആവശ്യങ്ങളായചമ്തിലൂടെ 95  ശതമഴനവുപ  ഹാരരിത ഉറവി്തിലൂടെങ്ങളായിൽ നിന്നുപ ഉത പേഴദിപ്പെിക്കമപ്പെ്തിലൂടെുപ
എന്നതഴണ  ഈ  പേഠനത്ിനമറ പ പേധഴനനിഗമനപ.  ഊർജ  ോപരകണപ, ഊർജ  കഴര്യകമത
വർധിപ്പെിക്കൽ,  ഉറവി്തിലൂടെമഴമപ  എന്ന ജീ രപഗങ്ങളായിമത കഷത്യമഴയാണ്.  ഇ്തിലൂടെമ പേ്തിലൂടെതുകളായിതരത്തിലൂമ്തിലൂടെ ഊർജ
ആവശ്യപ ഗണ്യമഴയാണ്.ി കുറയക്കഴൻ  കഴിയാണ്.ുപ എന്നഴണ ഇസപ്പെഴൾ വിതയാണ്.ിരുത്ുന്നത.
എന്നിരുന്നഴതുപ ഗഴർഹാരിക  പേരമഴയാണ്. ഊർജ ോപരകണവുമഴയാണ്.ി ബനമ പേട്ച വളായമരസയാണ്.മറ
കഴര്യങ്ങൾ നഴപ ഓസരഴരുത്രുപ   ന്തിലൂടെപ്പെിതഴസക്കണ്തുണ്്. 

അ്തിലൂടെുക്കളായയാണ്.ിമത ഊർജ ോപരകണവുമഴയാണ്.ി ബനമ പേട്ച നമുക്ക് മ ചെയഴൻ ോഴധിക്കുന്ന
ഏതഴനുപ മ പേഴ്തിലൂടെിവൈദകകൾ തഴമഴ ോരത്തിലൂ ചെിപ്പെിക്കുന്നു. 

ദിവസോന ആവശ്യത്ിനുള ആഹാരഴര ോഴധനങ്ങൾ മഴപതപ  പേഴകപ മ ചെയചക,
 പേഴ ചെകത്ിനഴവശ്യമുള എത ഴ ോഴധനങ്ങളായചപ തയഴറഴക്കിയാണ്.തിനു സശഷപ മഴപതപ  പേഴ ചെകപ
ആരപഭിക്കുക,  പഫിഡജിൽ വച് തണുപ്പെിച ഭകണങ്ങൾ  പേുറത്ുവചച തണുപ്പെ് മഴറിയാണ്.തിനു
സശഷപ  ചെരത്തിലൂ്തിലൂടെഴക്കുക,  പ പേഷർ കുക്കർ  പേരമഴവധി പ പേസയാണ്.ഴജന മ പേ്തിലൂടെുത്ുക അതിൽ തട്് തട്ഴയാണ്.ി
ഒരുമിച്   പേഴ ചെകപ ന്തിലൂടെത്ഴൻ പശമിക്കുക,   പേയാണ്.ർ വർഗങ്ങൾ ആവശ്യഴനുോരണപ
കുതിർത്തിന സശഷപ സവവിക്കുക,   പേഴ ചെകത്ിന ആവശ്യഴനുോരണപ   മഴപതപ മവളപ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുക,   പേരമഴവധി  പേരന്നതുപ മ ചെമു സ പേഴതുള  പേപതങ്ങളായചപ  പേഴ ചെകത്ിന
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുക,  അ്തിലൂടെുക്കളായയാണ്.ിൽ  പേരമഴവധി  പേകൽ ോമയാണ്.ങ്ങളായിൽ  പേകൽ മവളായിചപ
പ പേസയാണ്.ഴജനമപ്പെ്തിലൂടെുത്ുക,  സകഴയാണ്.ിൽ ഹാര ജീമറുകൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കഴതിരിക്കുക,  ബസയാണ്.ഴഗ്യഴസ് പ്ലഴനറ
അമത ങിൽ സഗഴബർ ഗ്യഴസ് പ്ലഴനറുകളായചമ്തിലൂടെ ഉ പേസയാണ്.ഴഗപ ന്തിലൂടെപ്പെിതഴക്കുക.  മഫപബുവരി മുതൽ
മമയ വമരയാണ്.ുള മഴോങ്ങളായിൽ ac  ഉ പേയാണ്.ഴഗപ വളായമര കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതതഴമണന്നതിനഴൽ വൈദവദ്യുത
ഉസ പേഴസയാണ്.ഴഗപ കുറക്കഴനുള കഴര്യങ്ങൾ ന്തിലൂടെപ്പെിതഴക്കുക,  മുറിയാണ്.ുമ്തിലൂടെ വതിപ്പെവുപ ac   യാണ്.ുമ്തിലൂടെ
സശഷിയാണ്.ുപ  മ പേഴരുത്മപ്പെ്തിലൂടെുത്ുക,  വഴതിതുകളായചപ ജനതുകളായചപ അ്തിലൂടെചച പേസയാണ്.ഴഗിക്കുക,
ഇ്തിലൂടെയക്കി്തിലൂടെയക്ക് വഴതിൽ തുറക്കുന്നത ഒഴിവഴക്കുക,  ഫഴൾസ് ോ ജീതിപഗുകളായചപ മമചപ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിച് മുറിയാണ്.ിൽ നിന്നുള വഴയാണ്.ു ോഞ്ചഴരപ ത്തിലൂടെയാണ്.ുക,  ac  കഷത്യ ോമയാണ്.ങ്ങളായിൽ
 പേരിസശഴധനകൾ ന്തിലൂടെത്ി മ പേഴ്തിലൂടെികളായചപ മമചപ മഴമചക,  മുറികൾ
കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ തണുപ്പെിക്കഴതിരിക്കുക,  മുറിയാണ്.ിൽ നിന്നുപ ആളായചകൾ
 പേുറത്ു സ പേഴകുന്നതിനു ഒരു മണിക്കരത്തിലൂർ മുൻപ തമന്ന ac ഓഫ
മ ചെയചക.    

20%  വൈദവദ്യുതി തഴഭിചഴൽ 30%  വൈദവദ്യുതി ബിൽ
കുറയക്കഴപ എന്ന് നഴപ മനസ്ിതഴസക്കണ്തുണ്്. ഊർജ ോപരകണപ
മഴപതമഴണ ഊർജ ഉല പേഴദനസത്ക്കഴൾ തഴഭകരപ എന്നുപ നഴപ
തിരിചറിസയാണ്.ണ്തുണ്്. 

ഇൻകഴനറമോനറ അമത ങിൽ  ോഴധഴരണ ബൾബുകൾ
 പേഴരിസ്ിതികമഴയാണ്. ഒരുവിധ പ പേശനങ്ങളായചപ ഇത ഴത്തുപ നരത്തിലൂറു
ശതമഴനവുപ  പേുനരു പേസയാണ്.ഴഗപ മ ചെയഴവുന്ന തരപ വസ്തുക്കൾ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിച് നിർമിചതുമഴണ.   ഇതിനമറ ഊർജ കഴര്യകമത 10%  വുപ ബഴക്കി 90%
വൈദവദ്യുതി  ചെരത്തിലൂ്തിലൂടെിനമറ രരത്തിലൂ പേത്ിൽ നഷ്മ പേ്തിലൂടെുത്ുന്നതുമഴണ. 
   

ഫ്ലൂറമോനറ ബുൾബുകളായിൽ മഴമ്നെമിക് സ ചെഴക്ക് മരത്തിലൂതമുള വൈദവദ്യുത ഉ പേസഭഴഗപ
10-12  വഴട്്ോുപ ഇതക്സപ്തിലൂടെഴണിക് സ ചെഴക്ക് മരത്തിലൂതമുള വൈദവദ്യുത ഉ പേസഭഴഗപ 2-4   വഴട്്ോുപ
ആകുന്നു. 40 വഴട്്ോിനമറ T -12, 36 വഴട്്ോിനമറ T -8, 28 വഴട്്ോിനമറ T -5 ബൾബുകൾ
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ഇന്ന് മഴർക്കമിൽ തഭ്യമഴണ. 15  വഴട്്ോിനമറ ഒരു ോ ജീസറഴ വഴട്്സ് ബൾബ ഒരു ദിവോപ
കത്ിചി്തിലൂടെുകയാണ്.ഴമണങിൽ ഒരു മഴോസത്ക്ക് ഏകസദശപ 11 യാണ്.രത്തിലൂണിമ്  വൈദവദ്യുതി  ചെിതവഴകുപ.
എന്നഴൽ  പേകരമഴയാണ്.ി ഒരു വഴട്ിനമറ ഒരുഎൽ ഇ ഡി ബൾബ വൈദവദ്യുത ഉ പേസയാണ്.ഴഗപ 1.5
യാണ്.രത്തിലൂണിമഴയാണ്.ി കുറക്കുന്നു. ോഴധഴരണ മറഗുസതമർ ഫഴൻ സവഗത കുറചഴൽ വൈദവദ്യുതി മ ചെതവ
27% വമരയാണ്.ുപ എന്നഴൽ ഇതക്സപ്തിലൂടെഴണിക് മറഗുസതമർ ഇത 61% വമരയാണ്.ുപ കുറയക്കുപ. റിസമഴട്്
സകഴൺസപ്തിലൂടെഴളായിനമറ ോഹാരഴയാണ്.സത്ഴമ്തിലൂടെ  ്തിലൂടെി വി ഓഫ മ ചെയതഴതുപ 5  വഴട്്സ്  പേവർ
അതു പേസയാണ്.ഴഗിചച മകഴണ്ിരിക്കുപ.  അതുമകഴണ്് നിർബനമഴയാണ്.ുപ ്തിലൂടെിവി പളായഗ സ പേഴയാണ്.ിനറിൽ
നിന്നുപ ഓഫ മ ചെസയണ്തഴണ. വൈദവദ്യുത ബൾബുകളായിമത ഒരു തഴരതമ്യ  പേഠനപ  ചെിപതങ്ങൾ
ോരത്തിലൂ ചെിപ്പെിക്കുന്നു.     
                                               

17  ഇഞ്ചുള ഒരു എൽ ോി ഡി കമ്യരത്തിലൂട്ർ സമഴണിമർ 35  വഴട്്ടസ് വൈദവദ്യുതി
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുസമഴൾ ോി ആർ ്തിലൂടെി സമഴണിമർ 90  വഴട്്സ് വൈദവദ്യുതി ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നുണ്്.
സപകഴമിയാണ്.പ  പേരത്തിലൂശിയാണ്. സോഴൾസപ്ലമചളതുപ  അ്തിലൂടെിഭഴഗപ മിനുോമുളതുമഴയാണ്. മതർസമഴസഴമ്
ോസൗകര്യമുള ഇസ്തിരിമ പേട്ികൾ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുക.   മിക്ോി ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുസമഴൾ മുളായകുപ
മത ിയാണ്.ുമമഴമക്ക  ചെരത്തിലൂ്തിലൂടെഴക്കി മ പേഴ്തിലൂടെിക്കുക.  മിക്ോിയാണ്.ുമ്തിലൂടെ സലേഡിനമറ മരത്തിലൂർച കഷത്യമഴയാണ്.ി
 പേരിസശഴധിച് പകമമപ്പെ്തിലൂടെുത്ുക.  കരത്തിലൂ്തിലൂടെുതൽ ോമയാണ്.പ എ്തിലൂടെുക്കുമമങിതുപ,
വൈദപഗനററിനമറ വൈദവദ്യുതി ഉ പേസഭഴഗപ മിക്ോിയാണ്.ുമ്തിലൂടെതിസനക്കഴൾ വളായമര
കുറവഴണ.  165  തിമർ വ്യഴപതിയാണ്.ുള ഒരു പഫിഡജ പ പേതിവർഷപ
ഏകസദശപ 850 യാണ്.രത്തിലൂണിമ് വൈദവദ്യുതിയാണ്.ഴണ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുന്നത.   ചെരത്തിലൂ്തിലൂടെുപ
മവയാണ്.ിതുപ ഏൽക്കുന്ന സ്തത്ു ഒരു കഴരണവശഴതുപ പഫിഡജ
മവക്കരുത.  ആഴ് ചെ സതഴറുപ പഫിഡജ വഷത്ിയാണ്.ഴക്കി
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിയസക്കണ്തഴണ.  വഴഷിപഗ മമഷ ജീനുകമളായ
ോപബനിചി്തിലൂടെസത്ഴളായപ പഫണ്് സതഴഡിങ മമഷ ജീനുകളായഴണ ആധഴയാണ്.കരപ.
അതിൽ നിർസർദ്ദേശപ പേകഴരമുള   പേരമഴവധി വസ്പതപ കഴുകഴനി്തിലൂടെുക കരത്തിലൂ്തിലൂടെി മ ചെസയണ്തുണ്്.

കിണറുകളായിമത  പേമുമോമചകമളായ ോപബനിചി്തിലൂടെസത്ഴളായപ
കിണറിനമറ ആഴത്ിനു സ ചെർന്ന എച  പേി മഴപതമുളതുപ,
വണ്ണപ കരത്തിലൂ്തിലൂടെിയാണ്. ഇമത ർ ഉളതുപ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കണപ.
വഴൽവുകൾ,  വളായവുകൾ എന്നിവ  പേരമഴവധി കുറിചി്തിലൂടെഴൻ
പശമിക്കുക.  വയാണ്.റിങ്ങിനു ഗുണസമന യാണ്.ുള വയാണ്.റുകളായചപ,
ഉ പേകരണങ്ങളായചപ മഴപതപ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുക.  കക്കരത്തിലൂോിതുപ
കുളായിമുറിയാണ്.ിതുപ കുറ്ഞെ വഴസട്ജ ഉള ബൾബ
ഉ പേസയാണ്.ഴഗിക്കുക.

     ോരത്തിലൂര്യപ പേകഴശമുളസപ്പെഴൾ കർട്ൻ ഉയാണ്.ർത്ി ബൾബുകൾ
ഓഫ മ ചെയചക                              
 
    നഴ്തിലൂടെൻ അ്തിലൂടെുപ്പെചകളായിൽ വിറകിൽ നിന്നുപ തഭിക്കുന്ന
 ചെരത്തിലൂ്തിലൂടെിനമറ 8-10%  മഴപതസമ  പേഴ ചെകത്ിന തഭിക്കുന്നുളായളായ്ലൂ.
വിറക്തിലൂടെുപ്പെചകളായചമ്തിലൂടെ കഴര്യകമത വർധിപ്പെിക്കഴൻ,  തുറന്ന
അ്തിലൂടെുപ്പെിൽ വിറകു കത്ിക്കഴതിരിക്കുക.  ആവശ്യമഴയാണ്.  ചെരത്തിലൂ്തിലൂടെിന
സവണ്ി മഴപതപ വിറകു കത്ിക്കുക.  വിറകു
കത്ുന്നതിനഴവശ്യമഴയാണ്. വഴയാണ്.ു ോഞ്ചഴരപ ഉറപ്പെച വരുത്ുക. 

അകയാണ്. ഊർജ ോഴസങതിക വിദ്യമയാണ്. കുറിചച
ജനങ്ങളായിൽ സബഴധവതകരണപ ന്തിലൂടെത്ുന്നതിനഴയാണ്.ി ആധുനിക ോഴസങതിക വിദ്യ പ പേസയാണ്.ഴജന
മ പേ്തിലൂടെുത്ി ോജ ജീകരിച പ പേദർശന വഴഹാരനപ അമനർട തയഴറഴക്കുന്നുണ്്         
     

ISI  മഴർക്കുള ഗുണനിതവഴരമുള സ്ററസൗ ഉ പേസയാണ്.ഴഗിചച 14%  വമര ഗ്യഴസ്
തഴഭിക്കഴപ.  ഇത്രപ സ്ററസൗവിനമറ കമത 68%  ആണ.  സ്ററസൗവിനമറ മ ചെറിയാണ്. ബർണർ
വതുതിമന അസ പേകിചച 6 മുതൽ 10% വമര കുറവ ഗ്യഴസ് മഴപതസമ എ്തിലൂടെുക്കുന്നുള്ലൂ. 
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tIc-f¯nÂ ]gw,- ]- -̈¡dn kwkvI-c-W-¯nsâ km[y-X-IÄ
tUm.- kp-a³ sI. Sn., Akn.-s{]m- -̂kÀ, Irjn hnJym³ tI{µ,Xr-iqÀ

  
    hnf-sh-Sp¸n\v tijw hfsc s]s«¶v No -̄bmbn t]mIp-¶-h-bmWv ]g-§fpw ]¨-¡-dn-I-
fpw.-  മറ് ImÀjnI DÂ -̧¶-§sf At]-£n¨v IqSp-XÂ Pemwiw AS-§n-bn-cn-¡p-¶Xpw AXp-
t]mse  Ah-bpsS LS-\-bn-epÅ {]tXy-I-X-Ifpw FÃmw Cu {]Xn-`m-ks¯ kzm[o-\n-¡p-¶p.
hn-f-sh-Sp¸v \S-¯p-t¼mgpw AXn\p tijw ssIImcyw sN¿pt¼mgpw ഉണ്ടാകാകുനt]md-ep-Ifpw
s]m«-ep-Ifpw മറ്റ ഇപഇപ്രക്ടാരമാകുണ്ടാകാകുന \mi-¯nsâ  B¡w  Iq«p-¶p.  -tI-cf-¯nÂ  {]Xn-
hÀjw 13 e£w S¬ ]g-§fpw 1.5-  e£w S¬ ] -̈¡-dn-Ifpw  ഉൽപ്ടാദാദിപാദിക്കപ്പെടപടുന്നുണാകുനാകുണ്.  F-
¶mÂ Cu DÂ¸m-Z-\-¯nsâ GI-tZiw 30  iX-am\-t¯mfw hnf-sh-Sp-¸n\p tijw  \ap¡v
നഷ്ടുന്നുണപ്പെടപട്ട്പ്പെടക്ടാണാദിരാദിക്കയാണ്. C-്ടാണ.  C-´y-bnÂ hÀjm-h-km\wഏത്ടാണ് 3000 tImSn cq]bv¡v taÂ
hcp¶  DÂ¸-¶-amWv  C{]-Imcw  \in-¨p-t]m-Ip-¶-Xv.-  C-{Xbpw  `oa-amb  \jvSw  Hgn-hm-¡pI
F¶Xv hfsc {][m-\-aÀln-¡p¶ Imcy-amWv .am-{X-aÃ ]g-§fpw ]¨-¡-dn-Ifpw Nne Ime-§-
fnÂ  hfsc  kpe-`hpw  hne  Ipdhpw  BsW-¦nÂ മറ് Nne  Ime§-fnÂ  ZpÀe- -̀hpw,-
അതാകുപ്പെടക്ടാണാകു Xs¶ hne hfsc IqSp-X-em-bn-cn-¡pw. അതാകുപ്പെടക്ടാണാകു BÀ¡pw {]tbm-P-\-s -̧SmsX
\jvS-s¸-Sp-¶Xv Ipd-bv¡m\pw e`y-a-Ãm¯ Ime-§-fnÂ D]-tbm-K-s -̧Sp-¯p-¶-Xn\pw hfsc ^e-
{]-Z-amb Hcp amÀ¤-amWv  imkv{Xo-b-amb ^e-kw-kvI-c-Ww. -A-Xn\pw ]pdsa sXmgn-en-Ãmbva
{]iv\wരൂക്ഷമ്ടായാണ്. C-ാദിപ്പെടക്ക്ടാണാദിരാദിക്കാകുന \½psS kwØm-\-¯nÂ sXmgnÂ ZmXmhpw  sXmgn-em-fn-
Ifpw H¶mbn Xocp¶ kmaq-lnI  മ്ടാറതാദിലേക്തിലേക്കാകുള  ImÂsh-¸mIpw Cu cwKs¯ \ap¡v
hn`m-h\w sN¿mw.Xm-c-X-tay\ Ipdª apXÂ apS-t¡msS XpS-§m-hp¶ k¦oÀ®XI-fn-Ãm¯
efn-X-amb Hcp hyh-kmb kwcw- -̀amWv ^e-kw-kvI-c-Ww.

     tIc-f-¯nsâ am{Xw {]tXy-I-X-bm-bn-«pÅ `q{]-Ir-Xnbpw Imem-h-Øbpw IqSn IW-¡n-se-
Sp-¡p-t¼mÄ  Cu  cwK¯v  \½p¡pÅ  km[yX  A]m-c-am-sW¶v  ImWmw.-kw-Øm-\-¯nsâ
ap¡nepw aqe-bnepw sNs¶¯p¶ hn]p-e-amb tdmUv KXm-KX irwJ-ebpw DbÀ¶ km£-c-
Xbpw  ImÀjnI  k¼-¶-amb  tIc-f-¯nsâ `£y-kw-kvI-cW hn]W\ cwK-¯pÅ hnPb
km[yXbv¡v  hncÂ  ചൂണാദികള്ടാണ.-Iq-SmsX  tIcfw  tlmÀ«n-IÄ¨À  hnf-I-fpsS
സമ്പനതപ്പെടക്ടാണ് A\p-{K-ln-X-hp-am-Wv.-tI-c-f-¯nÂ  Ct¸m-gpÅ  ]gw,-  ]-¨-¡-dn-I-fpsS  ØnXn
hnh-c-I-W-¡p-IÄ C{]Im-camWv.

]g§Ä Gcnb (000’slIvSÀ) DÂ¸mZ\w (000’slIvSÀ)
am§ 76.675 246.050
hmg¸gw 22.602 303.090
sNdp-]gw 42.467 193.315
ss]\m-̧ nÄ 4.870 47.241
]¸mb 12.457 55.971
N¡-¸gw 72.239 299.439
apcn-§-¡mbv 18.110 19.127
a[p-c-¡n-g§v 2.457 19.951
I¸ 141.881 2657.865
മറ് Ing§p-hÀ¤§Ä 33.066
apfIv(DW-§n-b-Xv) 0.531 526 S¬

kwkvI-cW¯nse  ASn-Øm\ Xxz-§Ä

      kwkvI-cWw F¶Xv Hcp ]g-tam, -]- -̈¡-dntbm AXnsâ ഏറവാകുറ kzmZn-jvS-amb Ah-Ø-
bnÂ sh v̈ kuI-cy{]Zamb coXn-I-fn-eqsS tISp-h-cm¯ AhØ-bnÂ sh¨v kuI-cy-{]Zamb
coXn-I-fn-eqsS tISp-h-cm¯ AhØbn-te¡v  മ്ടാറാദി kq£n v̈ shbv¡m-hp¶ Hcp kml-Ncyw
ഉണ്ടാക്കാകുക F¶-Xm-Wv.-  C-Xn-\mbn  Ah-ew-_n-¡p¶  amÀ¤-§Ä  X ണാകു-¸n-¡Â,-  Nq-Sm-¡Â,-
P-emwiw \o¡w sN¿Â,- td-Un-tb-j\p hnt[-b-am-¡Â, A¾w tNÀ¡Â,- D-¸n-SÂ,- cmk kwc-
£I hkvXp-¡Ä tNÀ¡Â,- ]-©-kmc tNÀ¯ kwkvI-cn-¡Â, ]pfn-¸n-¡Â F¶n-h-bm-Wv.-
taÂ -̧dª coXn-I-fnÂ H¶nÂ IqSp-XÂ D]-tbm-Kn¨v ]g-§-sfbpw ] -̈¡-dn-I-tfbpw kwkvI-
cn v̈ ZoÀL-Imew tISvIqSmsX സൂക്ഷാദിക്ക്ടാറുണാകുണ്.im-kv{Xo-b-amb kwkvI-cW coXn-IÄ ImÀjn-
Im`n-hr²nbv¡v  A\p-t]-£-Wo-b-am-Wv.  Hmtcm  Øe¯pw  AXm-bn-S-§-fnÂ  e`y-amb  ]g-

II. FOOD PRODUCTS AND PROCESSING
i. FRUITS

9



hÀ¤§sf  ASn-Øm-\-am¡n  kwkvIcW bqWn റ്IÄ Bcw-`n-¡p-I-bm-sW¦nÂ  Cu  cwK-
¯pÅ hnP-b-km-[yX Gsd-bm-Wv.-kw-kvI-c-W-¯n\v tbmPn¨ ]gw ]¨-¡dn C\-§Ä

]g-§Ä C\-§Ä DÂ¸¶w

hmg¸gw ലേകനപ-ൻ,]mf-b³tIm-S³ Nn]vkv, ]Ä¸v,- Im³Un ]Ä¸v,- Im³Un

am§ ]pfn-b³,  N{µ-¡m-c³,
_mwKvtfmd (tXm-«-]p-cn)

I®n-am§, sN¯pam§ A¨mÀ
]Ä¸v,- kvIzmjv Pmw,- Pyqkv

ss]\m-̧ nÄ Iyq audn-jykv Iym\nwKv Pyqkv

N¡ hcn¡ Nn]vkv, -]Ä¸v

]¸mb ] -̧bn³  എടുന്നുണാകുക്കാകുനതാദിനാകു  ]Ä¸v,-  Sq«n
{^q«n,- io-X-f-]m-\nbw

]mhÂ {]nb \mS³ C\-§Ä പ്പെടക്ടാണ്ടാട്ടറ  A¨mÀ

]g-§-fp-tSbpw ]¨-¡-dn-I-fp-tSbpw {]mY-anI kwkvI-cW coXn-IÄ

kwkvI-c-W-¯n\v {][m-\-ambpw Ah-ew-_n-¡p¶ amÀ¤-§-fmWv

1. \nÀÖeo-I-cWw
2. ioXo-I-cWw
3. Aavfw tNÀ¡Â
4. D¸n-SÂ
5. cmk-h-kvXp¡fpsS D]-tbmKw
6. ]©-kmc tNÀ¡epw NqSm-¡epw
7. ]pfn-¸n-¡Â
8. Xm]w D]-tbm-Kn-¨pÅ kwkvI-cWw

1. \nÀÖeo-I-cWw

     kqcy-{]-Imi¯ntem IrXn-aambn {Ub-dp-I-fntem Pemwiw \o¡n DW¡n kq£n-¡p¶
coXn-bnÂ  kq£vam-Wp-¡-fpsS  hfÀ¨bpw  cmkm-án-I-fpsS  {]Xn{]hÀ¯\hpw  \nb-{´W
hnt[-b-am-¡mw.  hr¯n-bm-bn-  IgpIÂ,  »o¨n-§v,  kÄss^റാദി§v,-  D-W-¡Â F¶n-§s\ ]
ehn[  DW-¡Â coXn-I-fn-eqsS  KpW-ta-·-bpÅ DÂ -̧¶-§Ä X¿m-dm-¡m-\pÅ kmt¦-XnI
വാദിദ്യകള്ണ് .

        _vfm©n§v : ] -̈¡-dn-IÄ ,]-g-§Ä F¶n-hsb NqSpshÅw ,Xn-f-¡p¶ shÅw.- Bhn  Ch-
bnÂ GsX-¦n-ep-sam-¶nÂ AÂ¸-t\-c-t¯¡v hnt[-b-am-¡p-¶-Xn-s\-bmWv _vfm©n§v F¶v ]
dbp-¶-Xv. _vfm©n§vv sNbvX ]¨-¡-dn-IÄ arZp-hmbpw thK-¯nÂ DW-§p-Ibpw sN¿p¶p.

    kÄss^റാദി§v: _vfm©n§v sNbvX tijw s]m«mkyw sa റ m ss_kÄt^റാദിÂ (100]n.-]n.-
Fw.-km-{µ-X-bn-ep-Å)-  A©v an\n റ് t\cw  മാകുക്കാദി sh¨mÂ AWp-_m-[bv¡v  കാകുറുണവാകുണ്ടാകാകുറ.
Xcn-cq-]-¯nepÅ KÔIw I¯n¨pw kÄss^റാദി§v Nnet¸mÄ നടുന്നുണത്ടാറുണാകുണ് -v(-D-Zm.-In-kvan-kv).

2. ioXo-I-cWw

       Xmgv¶ Xm]-¯nÂ ]g-§-fn-tebpw ]¨-¡-dn-I-fn-tebpw cmk-{]-hÀ¯\§fpw kq£va-Po-hn-I-
fpsS  hfÀ¨bpw  kmhm-[m-\-¯n-emIp¶p.  C-Xn-\mÂ  DÂ -̧¶-§Ä th ണ -hn[w  s]mXnªv
sd{^n-P-  td -റ-dpIfntem,-  Uo v̧  {^ok-dp-I-fntem  IqSp-XÂ  \mÄ  tISp-Iq-SmsX  kq£n-¡mw.-
tImÄUv  ലേക്്ടാലേകറുണജുാകുകളാദിൽ XWp-¸n v̈  kq£n-¡emWv.  hnI-knX  cmPy§fnÂ  G റ--hp-a-[nIw
{]tbm-P-\-s -̧Sp-¯p¶  kmt¦-XnI  hnZy,-  kw-kvI-cWw  IqSmsX  ]g§fpw  ] -̈¡-dn-Ifpw
hnhn[§fmb inXo-I-cW kwhn-[m-\-§Ä (-tImÄUv  ലേക്്ടാലേകറുണജ v,-I¬t{SmÄUv A റ്tam-kv^n-
bÀ tÌmtd-Pv,- tam-Un-ss^Uv A റ്tam-kv^n-bÀ tÌmtd-Pv) F¶nh D]-tbm-Kn¨v tISp-Iq-SmsX
kq£n¨v  shbv¡p¶ hyh-km-bnI  kwcw`§Ä FÃm  hnI-kn-X-cm-Py-§-fnepw  ]²-Xn-bpsS
`mK-ambn tImÄUv sNbn-\pIÄ(inXo-I-c-Wn-I-fpsS irwJe) Øm]n-¡m-\pÅ hn]p-e-amb ]
²Xn XpS§n¡-gnªp.tI-c-f-¯nÂ C.-C.-kn-bpsS km¼-¯nI klm-b-t¯msS \S-¸n-em-¡p¶
sI.F¨v.-Un.-]n. ]²-Xn-bpsS `mK-amb ioXo-I-cWime-IÄ സ്ടാഇപ്രാദിക്ക്ടാൻ ഉലേക6ശമാകുണ് v
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3. -Nq-Sm-¡Â hgn Pohm-Wp-\m-i\w

    ] -̈¡-dn-Ifpw ]g-§fpw Iym\p-I-fntem Ip¸n-I-fntem B¡n koÂ sNbvX tijw {]jÀ
Ip-¡-dn-tem,-  Hm-t«m-t¢-hv,-  dnt«mÀ«pIÄ F¶n-h-bntem 100 degree celsius kntem AXn-e-[n-Itam
Xm]-taÂ¸n v̈ Ah-bnse kq£vam-Wp-¡sf ]cn-]qÀ®ambn \in-¸n-¡mw.

4. -cm-k-kw-c-£I hkvXp-¡Ä tNÀ¡Â

   1955  se  ^e-hÀ¤  DÂ¸¶-\n-b-a-¯nsâ  km[yX  e`n-¨n-«pÅ  cmk  kwc-£I
hkvXp¡fmWv.- kÄ^À ssUtbm-IvsskUpw s_³tkm-bn-¡m-knUpw Ch-bpsS ]e eh-W-
§fpw cmk kwc-£I hkvXp¡fmbn D]-tbm-Kn-¡m³ A\p-h-[n-¡-s -̧«n-cn-¡p-¶p. \nb-{´nX
Af-hp-I-fnÂ  Ch  a\p-jysâ  Btcm-Ky-¯n\v  lm\n  hcp-¯p-I-bn-Ã.  kq£va-Po-hn-I-fpsS
hfÀ¨sb  XS-bp-Ibpw  sN¿pw.  F.- v̂.-]n.-H,-\n-_-Ô\  A\p-k-cn v̈  thWw  Hmtcm  DÂ¸-¶-
¯n\pw  Ch  tNÀ¡p¶  Afhv  \nÝ-bn¡mw.-DZm:kvIzmjv  350  ]n.-]n.-Fw..-kÄ^À
ssUHmIvssk-Uv.

5. -]©km-c,- D- v̧, F®-IÄ, hn-\m-Kncn F¶nh ]cn-c-£-I-ambn

     Blm-c-]-ZmÀ°-§Ä 65 iX-am\w ]©-kmc tNÀ v̄ ]co-£Ww sN¿p¶Xv tISp-Iq-Sm-Xn-
cn-¡p-¶-Xn\mWv.-  Pm-ap-IÄ,- sP-ÃnIÄ,- amÀh-te-Up-IÄ XpS-§n-bh Cu XXzs¯ ASn-Øm-\-
s -̧Sp-¯n-bmWv ]cn-c-£Ww sN¿p¶ത. 15 apXÂ 20 iX-am\w hocy-¯nÂ Idn-bp¸v ]cn-c-£-I-
ambn D]-tbm-Kn-¡mw.-D-¸n-en-¨-h-bnepw A¨m-dp-I-fnepw a റ്w F® tNÀ¡p¶-Xp-aqew Ah-bn-
epÅ kq£va-Po-hn-IÄ \in-¡p-Ibpw ]pdsa \n¶pw DÅh AXnÂ {]th-in-¡m-Xn-cn-¡p-Ibpw
sN¿p¶p.  hn\m-Kn-cn-bnÂ AS§nbn-cn-¡p¶ Ak റാദിIv  Aavfw Hcp  ]q¸v  \ntcm-Z-I-am-Wv.  2.3
iX-am\w  hocy-¯nÂ Ak-റാദിIv  Aavfw  tNÀ¯mÂ  `£W ]ZmÀ°-§-fpsS  ]cn-c-£Ww
km[y-am-Ipw.

6.- In-Wz\w/]pfn-¸n-¡Â

    ]g-§-fpsS k¯nÂ/\ocnÂ ]©-km-cbpw ssh³ boÌpw tNÀ¯v 250kn Xm]-\n-ebnÂ
kq£n-¨mÂ Ah-bnÂ Nmcmbw (BÂ¡-tlmÄ)-DÂ¸m-Zn-¸n-¡-s¸-Sp-¶p. 8.10 iX-am\w BÂ¡-
tlmÄ  Dണ്ടാbn-¡-gn-ªmÂ  boÌn\v  {]hÀ¯n¡pI  Akm-[y-am-bn-¯o-cp-¶p.-C-¯cw
DÂ¸¶§-sf-bmWv ssh\p-IÄ F¶v ]d-bp-¶-Xv. ssh\p-I-fnÂ Nmcm-b-¯nsâ Awiw am{X-
aÃ a റ്v  [mcmfw t]mj-I-h-kvXp-¡-fpw AS-§n-bn-cn-¡p¶p. C-hnsS ssh\nse Nmcm-b-¯nsâ
Awi-amWv ]cn-c-£I hkvXp-hmbn {]hÀ¯n¡p¶-Xv.

CS¡me kwkv¡cWw

     tIc-f¯nÂ DÂ¸m-Zn-¸n-¡p¶ ]g-hÀ¤-§-fnÂ `qcn-`m-Khpw {]tXyI Ime v̄ am{Xw  e`y-
am-hp-¶-h-bm-Wv.DZm-l-c-W-ambn  th\Â¡m-e¯v am§bpw N¡bpw [mcm-f-ambn  D ണ്ടാ-hp¶
ka-bw.-{]-[m\  hnf-sh-Sp- v̧Im-e v̄  ]g§Ä [mcm-f-am-bn  It¼m-f-¯nÂ  h¶v  IqSp-¶p.-]gw
tISp-Iq-SmsX kq£n-¨p-sh-bv¡m-\pÅ {Iao-I-c-W-§-fpsS A`mhw aqew Cu ka-b¯v DÂ¸-
¶-¯nsâ hne Ip¯s\ CSn-bp-¶p.-ko-k-W-Ãm¯ ka-b v̄ CtX ]g-§Ä¡v D]-t`m-àm-¡Ä
I\¯ hne \ÂtI--ണXmbpw hcp-¶p.Cu {]iv\-¯n\v {][m-\-ambpw 2 ]cn-lm-c-amÀ¤-§-fmWv
DÅ-Xv.(1-)  ]g-§sf  ioXn-I-c-Wn-I-fnÂ  kq£n¨v  h¨v,-]n-¶oSv  kmh-[m\w  It¼m-f-¯n-te¡v
Bh-iym-\p-k-cWw hnX-cWw sN¿pI.(2)]g-§sf kwkvI-c-W-¯n-eqsS tISp-h-cm¯ DÂ -̧\-
§-fm¡n am റ mw.

   `mcX¯nÂ ]g-§Ä kq£n v̈  hbv¡m-\pÅ ioXn-I-c-Wn-IÄ Xptemw Ipd-hm-Wv.-tZ-iob
tlmÀ«n-¡Ä¨À t_mÀUnsâ km¼-¯nI  klm-b-t¯msS IqSp-XÂ ioXn-I-c-Wn-IÄ Øm]n-
¡m-\pÅ {iaw Ct¸mÄ \S¶p വരാകുനാകു .
   ]g-§Ä kwkv¡-cn¨v DÂ -̧¶-§-fm-¡p-¶Xv  F v̂.-]n.H ssek³kpÅ  kwkv¡-c-W-bq-Wn-
റ്IÄ hgn-bm-Wv.- ]-g-§Ä [mcm-f-ambn In«p¶ ka-b¯v Xs¶ Ahsb t\cn«v Pmw,-kvIzm-jv,-
A-¨mÀ  XpS-§nb DÂ¸-¶-§-fm¡n am റ്-W-sa-¦nÂ  -h-f-e-sc-b-[nIw aqe-[-\-ti-jnbpw a റ്
{]Xn-_-Ô-§fpw  ഉണാകുv.-C-Xn\v  km[m-cW  sN¿p¶Xv  ]g§sf  Hcp  {]mY-anI/CS-¡me
kwkv¡cWw  \S¯n Pyqkv  (\o-cv)-cq-]-¯ntem ]Ä¸v  cq]¯ntem kwc-£-I-  h-kvXp¡Ä
tNÀ v̄  kq£n¨v  shbv¡p-I-bp-am-Wv.-  C-{]-Imcw  Hcp  hÀj-t¯¡v  tISp-h-cmsX  kq£n-
¡p¶ ]Ä¸nÂ \n¶pw PyqknÂ \n¶p-sams¡ Bhiym\pk-cWw FSp v̄  Unamân-\-\p-k-
cn v̈  DÂ¸-¶-§Ä Dണ്ടാ¡p-I-bmWv Fãm kwkv¡-c-W-im-e-Ifpw sN¿p¶Xv.-C-{]-Imcw CS-
¡me kwkv¡-cWw \S-¯p-¶-Xnsâ ImX-emb hi-§Ä C\n hni-Z-am¡mw.
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]g§fpsS CS-¡me kwkv¡-cWw

    ]g-§Ä kwkv¡-cW ime-bnÂ F¯n-bmÂ AXnÂ \n¶v kwkv¡-c-W-¯n\v tbmKy-a-
Ãm¯ ]g-§Ä BZy-ambn sXcªv am റ്¶p. ]g-§Ä IgpIn hr¯n-bm¡n sXmen sN¯h-
bm-sW¦nÂ  sXmen  sN¯n,  A-\p-tbm-Py-amb  b{´k-lm-b-t¯msS  Pyqkv/]Ä¸v  FSp v̄
cmk-kw-c-£-I-h-kvXp-¡Ä tNÀ v̄  kq£n-¡p-¶p.-Pyqkv  D]-tbm-Kn¨v  kvIzmjv,-io-X-f-]m-\n-b-
§Ä XpS-§nb DÂ¸--¶§Ä  ഉണ്ടാക്ക്ടാറ.-F-¶mÂ am¼-gw,-]-¸mb F¶n-h-bpsS ]Ä v̧  Xs¶-
bmWv  ]m\o-b§Ä Dണ്ടാ¡m³ D]-tbm-Kn-¡p-¶Xv  sPÃn-bp-ണ്ടാ¡m³  ലേകവണാദി X¿m-dm-¡p¶
s]IvSn³ FIvkv{Sm റ്w taÂ ]d-ª-t]mse kq£n¡mw.

cm-k-kw-c-£I hkvXp-¡Ä

     DÂ¸-¶-§Ä tISp-Iq-SmsX kq£n-¡p-¶-Xn-\mbn D]-tbm-Kn-¡p¶ cmk-kw-c-£I hkvXp-
¡-fmWv  s]m«mkyw  sa റ m-ss_-kÄt^റ്w  (sI.Fw.-Fkv)  tkmUnbw  s_³tkm-tb-റ്w.-
s]m-«mkyw sa റ mss_-kÄt^റ് Pyqkntem ]Ä¸ntem tNÀ¡pt¼mÄ Dണ്ടാ-Ip¶ kÄ^À
ssU  HmIvsskUv  DÂ -̧¶-§sf  kq£vam-Wp-¡-fnÂ  \n¶pw  kwc-£n-¡p¶p.-A-¾X  IqSp-
t¼mÄ Cu {]hÀ¯\w kpK-a-am-¡p-¶-Xp -പ്പെടക്ടാണാകു sI.Fw.-F-kn-t\m-sSm¸w kn{SnIv Aavfhpw
tNÀ¡p¶p.s]m«mkyw sa റ m-ss_-kÄt^റാദി\v ]Icw D]-tbm-Kn-¡mhp¶ Hcp cmk-kw-c-£I
hkvXp-hmWv s_³tkm-bn-¡m-kn-Uv.-tkm-Unbw s_³tkm-tb റ് vF¶ cq]-¯n-emWv Ch ]
Ä¸nepw  Pyqknepw  tNÀ¡p¶ത.X-¡m-fn  Pyq-kv,-ap-´ncnv  Pyqkv  XpS-§nb  \nd-apÅ  Pyqkp-
IÄ¡v  s_³tkm-bn-¡m-kn-Uv  am{Xta  D]-tbm-Kn-¡mhq.sI.Fw.-Fkv  D]-tbm-Kn-¡p-t¼mÄ
Ah-bpsS kz`m-hn-I-\ndw \jvS-s -̧Sp-¶p.-_m¡n FÃm ]g-§Ä¡pw sI.Fw.-Ftkm s_³tkm-
bn-¡m-kntUm Bh-iym-\p-k-cWw D]-tbm-Kn-¡mw.-Hcp Intem{Kmw ]Ä¸nt\m  Pyqknt\m 21/2
{Kmw sI.Fw.-Fkv AsÃ-¦nÂ 3{Kmw tkmUnbw s_³tkm-tb റ mWv ലേകചർലേകക്കണത.-   A-Xn\p
]pdsa 5{Kmw kn{SnIv A¾hpw tNÀ¡Ww.-cm-k-kw-c-£I hkvXp-¡Ä tNÀ¡p¶ hn[hpw {]
[m-\-am-Wv.AÂ¸w  PyqknÂ  AsÃ-¦nÂ  Xnf-¸n-¨m-dnb  shÅ-¯nÂ  Ch  ebn-¸n¨  tijw
sam¯w  ]Ä¸p-ambn  \Ã-t]mse  tbmPn-¸n-¡Ww.I-gpIn  DW-¡nb സഇപ്രടുന്നുണാദിക `c-Wn-I-fntem
^pUv t{KUv v̂fmÌnIv Iym\p-I-fntem  \nd¨v hmbp IS-¡m¯ hn[w koÂ sNbvXv shbv¡p-
I-bm-sW¦nÂ ]Ä¸pw Pyqkpw Hcp sImÃ-¡mew tISp-Iq-SmsX kq£n-¡mw. Bh-iym-\p-k-c-
W-sa-Sp¯v DÂ¸-¶-§Ä Dണ്ടാ-¡p-hm³ D]-bm-Kn-¡p-Ibpw sN¿mw.ko-k-WnÂ hm§n ]g-§Ä
]Ät¸m,-Pyqtkm Bbn kw -̀cn v̈ shbv¡p-¶-Xn\v kwkv¡-c-W-im-e-I-fpsS em -̀I-c-amb \S-¯n-
¸n\v Hgn-¨p-Iq-Sm-\m-h- -̄Xm-Ip-¶p.

D¸n-en-SÂ hgn Hcp CS-¡me kwkv¡-cWw  :

     I®n-am§,A-¼-g-§,-tIm-h-bv¡,-\m-c§ F¶nh Cu coXn-bnÂ kq£n¨p shbv¡mw100
Intem {Kmw tImhbv¡ (I-gpIn sR«v am റാദിb-h)15 Intem D¸v F¶ tXmXnÂ tNÀ¡pI.hmh-«-
apÅ ]vfmÌnIv  ]m{X-§-fn-emWv  tImhbv¡ CS-¡me kwkv¡-c-W-¯n\v  hbv¡p-¶-Xv.-]m-{X-
¯nÂ H¶n-S-hn« \nc-I-fn-embn tImh-bv¡,-D¸v  F¶nh bYm-{Iaw \nc-¯p-I.C§s\ tImh-
bv¡bpw D¸pw \nd¨ tijw 56 Intem-{Km-an\v 30 an.-en.-F¶ tXmXnÂ 5 iX-am\w hn¶m-Kn-cn-
bpw,-ap-I-fn-eqsS Hgn-¨p-s¡m-Sp-¡p-I.  CXn\v  tijw ]m{Xw `{Z-ambn  AS¨v  shbv¡p-I.-tIm-h-
bv¡Ifnse Pemwiw D¸p-ambn ebn v̈ D¸vembn\n kmh-[m\w D ണ്ടാ-Ip-¶p.Cu D¸v embn\n ]
pfn-¡p-hm\pw XpS-§p-¶p.-ഏത്ടാണ്  Bdv Znhkw പ്പെടക്ടാണ് D¸v emb-\nbpsS \nc¡v tImh-bv¡-
bpsS apI-f-n-se¯pw.Cu {]{In-bsb Iyq-h-dn§v F¶v ]d-bp-¶p.-G-I-tZiw രണ്ടാഴച  പ്പെടക്ടാണ്
Iyqh-dn§v  ]qÀ¯nbmIp¶p.-D¸v  emb-\n-bp-tSbpw  hn\m-Kn-cn-bp--tSbpw  kq£vam-Wp-\m-iI
ശകാദിപ്പെടക്ടാണ് tImhbv¡ tISp-Iq-SmsX kq£n-¡m³ ]റ്¶p.-]n-¶oSv Bh-iym-\p-k-cWw ]pd-
s¯-Sp¯v A¨mÀ  XpS-§nb DÂ¸-¶-§Ä ഉണ്ടാ¡m³ D]-tbm-Kn¡mw.

]g§-fpsS  kwkvI-cWw

     tI-cf-¯nÂ Irjn sN¿p¶  {][m\ ]g-hÀ¤hnf-I-fnÂ ssIX- -̈¡,am¼-gw,-]-¸m-b,-hm-g- -̧
gw,-t]-cbv¡  XpS-§n-b-h-kw-kv¡-c-W-im-e-IÄ  D]-tbm-K-s -̧Sp-¯n-h-cp-¶p.-C-Xn\v  ]pdsa  a റ്v
kwØm-\-§-fnÂ \n¶pw hcp¶ ap´ncn ,a-[p-c-\m-c§ XpS-§nb ]g-§fpw kwkv¡-c-W-¯n\p
D]-tbmKn¡p-¶p.

    kwkv¡-c-W-¯n\v Xnc-sª-Sp¯ ]g-§Ä \Ã ]mI-ambXpw tcmK-Io-S-_m-[-IÄ,-ap-dn-hp-
IÄ F¶n-h-bnÂ  \n¶pw  hnap-à-am-bn-cn-¡-Ww.-hn-f-sh-Sp-¡p-t¼mÄ ]g-§Ä \ne¯v  hoWv
tISv  ]റ്ടാXn-cn-¡m³ heXv  tXm«n-IÄ t]mepÅ D]-I-c-W-§Ä D]-tbm-Kn-¡p-¶Xv  \¶m-bn-
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cn¡pw.kw-kvI-cW ime-IÄ D]-tbm-K-s -̧S-p¯p¶ ]g-§-fpsS {]mY-anI kwkvIcW coXn-IÄ
Npcp-¡-¯nÂ {]Xn]mZn¡mw.

ssIX-N¡: 

    ssIX-¨¡ Xe-¸p-IÄ am റാദി  ip²-P-e-̄ nÂ \¶mbn Igp-In-sb-Sp¯ tijw aqÀ¨-bpÅ
I¯n-IÄ  പ്പെടക്ടാണ് sXmen \o¡w sN¿p¶p.-sXmen sN¯pt¼mÄ I®p-IÄ \o¡w sN¿m³
{]tXyIw {i²n-¡-Ww.- sXmen sN¯nb tijw h«-¯n-epÅ  IjvW-§-fm¡n apdn-bv¡Ww.
aq¡v (core) \o¡w sN¿m³ {]tXyIw I¯n-IÄ e`y-am-Wv. -Iym-\n-§n\v Cu IjvW-§Ä AtX
]Sn  D]-tbm-Kn-¡p-¶p.-]Ä¸pw  Pyqkpw  Dണ്ടാ¡p-hm³ Ch  വീണാകുറ sNdp-Xmbn  apdn v̈  ]Ä¸-
dntem anIvkn-bntem ]Ä¸m¡mw.\ocv  ]ngn-sª-Sp-¡m³ _mkv¡റ് {]kv D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-
Xm-Wv.-ssI-X- -̈¡,-]Ä¸v,Pmw  ,{^q«v  _mÀ  XpS-§nb  DÂ -̧¶-§fpw  Dണ്ടാ¡m³  D]-tbm-Kn-
¡mw.-]Ä¸v Cg-b-I-e-apÅ tXmÀ¯n-eq-sStbm t\À¯ thmbnÂ XpWn-bn-eq-sStbm  ]ngnªv
Pyqsk-Sp-¡mw.-Hcp  Intem  {Kmw  ssIX- -̈¡-bnÂ  \n¶pw  GI-tZiw  400-þ450  an.-en.-Pyqkv
e`n¡pw

am¼gw:   

     am¼gw  IgpIn  sXmen  Ifªv \pdp¡n  anIvkn-bntem ]Ä¸dntem ]Ä¸m-¡p-I.-Hcp
Intem{Kmw  am¼-g-¯nÂ \n¶pw  300  {Kmw  apXÂ 400  {Kmw  hsc  ]Ä¸v  e`n-¡pw.-Iq-Sp-XÂ
am¼gw ഇപ്രൾപ്ടാക്ക്ടാനാകുപ്പെടണങാദിൽ, am¼gw ]Ä¸m-¡m-\pÅ  {]tXyI ]Ä¸À D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-
Xm-Wv.Cu ]Ä¸-dn-tebv¡v ]gp¯ am¼gw hr¯n-bmbn IgpIn ]qfp-IÄ sXmen-tbmsS sN¯n
C«p-sIm-Sp-¡p-I-bmWv  sN¿p¶Xv.  am§-b-nbpw  ]Ä¸-dn-te¡v  C«p-sIm-Sp-¡p-¶p.-]Ä¸-dnsâ
{_jp-IÄ ]Ä¸v am{Xw ]qfp-I-fnÂ \n¶pw am§-b-n-bnÂ \n¶pw Npc-n-sb-Sp-¡p-¶p. -sXm-enbpw
am§-b-nbpw \o¡w sNbvXv ]Ä¸v am{Xw ]m{X-§-fnÂ tiJ-cn-¡mw.
4

hmg-¸gw:   

     ]gp¯ ]g-§Ä sXmen \o¡w sNbvX tijw 5 Intem{Kmw ]g-¯n\v 1 I v̧ shÅhpw
tNÀ v̄  {]jÀIp-¡-dnÂ  10  an\n റ് t\cw  thhn-¡p-I.  -h-enb  kwkv¡-c-W-im-e-IÄ {]jÀ
dnt«mÀ«pIÄ  CXn-\mbn  D]-tbm-Kn-¡p-¶p.-  C-§s\  thhn-¡p-t¼mÄ  ]gw  arZp-hm-Ip-Ibpw
cmkm-án-IÄ \oÀho-cy-am-¡-s¸-Sp-Ibpw sN¿p¶p.- th-hn¨ ]gw XWp-¸n¨ tijw ]Ä¸v B¡p-
¶p. Hcp Intem{Kmw ]g-¯nÂ \n¶pw GI-tZ-iw 750 {Kmw ]Ä¸v e`n-¡p-¶p.

]¸mb:   

       ]gp¯ ]¸mb IgpIn sXmen,- Ip-cp,- Ip-cp-hn-t\mSv tNÀ¯ncn¡p¶ `mK§Ä F¶nh
\o¡w  sNbvXv  sNdnb  IjvW-§-fmbn  apdn¨  tijw  ]Ä¸m-¡p-¶p.-  Hcp  Intem{Kmw  ]g-
¯nÂ \n¶pw GI-tZiw 750 {Kmw ]Ä¸v e`n-¡p-¶p.-DÄ¡m-¼n\v t\cnb aª-\ndw h¶v XpS-
§n-bXpw  AtX kabw  ZrU-hp-amb  ]¸m-b-bnÂ  \ns¶-Sp-¡p¶ s]Iv റാദി³ FIvkv{SmIv റ്
പ്പെടക്ടാണ് sPÃn-bpണ്ടാ-¡mw.

t]cbv¡  : 

      sPÃn-bp-ണ്ടാ¡m-\mWv t]cbv¡ {][m-\-ambpw D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv.- sN\¨ t]cbv¡ IgpIn
sNdnb IjvW-§-fm¡n apdn-bv¡p-¶p. -Xp-ey-`mKw shÅhpw kn{SnIv Aavfhpw tNÀ¯v ASp-
¸¯v sh¨v sNdp XobnÂ Ac-a-Wn-¡qÀ Xnf-¸n-¡p-¶p.- CXv t\À¯ thmbnÂ XpWn-bn-eqsS
Acn¨mÂ പ്പെടഇപ്രകറാദിന FIvkv{SmIv റ് e`n-¡p-¶p. -I-jvW-§-fp-sS¡qsS ]IpXn `mKw shÅhpw
tNÀ v̄ 15 an\n റ് Xnf-¸n v̈ hop-samcp FIvkv{Sm-Im റ്  IqSn-sb-Sp-¡mw.- C-§s\ X¿m-dm-¡nb cv
FIvkv{Sm-Im റ്Ifpw H¶n v̈ tNÀ¯v sXfn-bm³ shbv¡p-¶p. C-§s\ X¿m-dm-¡nb s]IvSn³
FIvkv{Sm-Im റ് sPÃn-bp -ണ്ടാ-¡m³ D]-tbmKn¡p-¶p.

a[p-c-\m-c§/\mc§  :: 

     a[p-c-\m-c§ IgpIn IpdpsI apdn- v̈,- Hm-d©v Pyqk-dntem ssIsImtണ്ടാ \osc-Sp-¡p-I.--Hm-d©v
sXmen-bn-e-S-§n-bn-«pÅ  \ocv  AÃn-I-fpsS  \ocp-ambn  Ie-cmsX  {i²n-¡-Ww.-  \ocv  ]n¶oSv
tXmÀ¯ntem t\cnb thmbnÂ XpWn-bntem-  -A-cn-s¨-Sp-¡-Ww.-  kn-{Skv  PyqkÀ D]-tbm-Kn v̈
sXmen \o¡w sNbvX \mc-§-bnÂ \n¶pw \ocv ]ngn-sª-Sp-¡mw.

N¡: 
\¶mbn  ]gp¯  N¡-bnÂ  \n¶pw  Npf-IÄ  thÀXn-cn-s¨-Sp-¡p-I.-  N-hnWn,  Ipcp

F¶nh  \o¡w  sNbvX  tijw  sNdp-Xmbn  Acn-bpI.-  ]-IpXn  `mKw  shÅhpw  tNÀ¯v
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{]jÀIp-¡-dnÂ 15 an\n റ്  t\cw thhn-¡p-I.- Nq-Sm-dnb tijw N¡-̧ gw ]Ä¸tdm anIvkntbm
D]-tbm-Kn v̈  ]Ä¸m-¡mw.-  N-hn-Wn,-  N-¡-a-S-ensâ  DÄ`mKw  F¶n-h-bnÂ  \ns¶-Sp-¡p¶
s]IvSn³ FIvkv{Sm-Im റ് sPÃn-bp-ണ്ടാ-¡m³ D]-tbmKn¡mw.

Iip-am§  : 

     Iip-am§ \ocnsâ NhÀ¸v ckw ImcWw DÂ -̧¶-§Ä Dണ്ടാ-¡m³ Iip-am§ A[n-I-ambn
D]-tbm-K-s¸-Sp¯n XpS-§n-bn-«n-Ã.- I-ip-am-§-bpsS NhÀ¸v ckw \o¡w sN¿m³ ]e amÀ¤-§-
fp-ണ്.  G-റhpw  efnXhpw  em -̀I-c-hp-amb  amÀ¤w  Iªn-shÅw  D]-tbm-Kn¨v  NÆÀ v̧  ckw
\o¡w sN¿pIbmWv.- Hcp en റÀ Iip-am§ \ocn\v Hcp I¸v Iªn-shÅw tNÀ¯v 12 aWn-
¡qÀ  A\-¡msX  shbv¡p-I.-  CtXm-sSm--̧ w-¯s¶  en റ-dn\v  cc  {Kmw  s]m«mkyw  sa റ m
ss_kÄt^റ pw A©v {Kmw kn{SnIv BknUpw Iip-am§m \ocnÂ tNÀ v̄ sImSp-¡-Ww.-I-
ip-am§m \ocv AWp-_m[ aqew tISp-h-cm-Xn-cn-¡m-\mWv C§s\ sN¿p¶Xv. Iip-am§bnse
NÆÀ¸v ckw \ÂIp¶ Sm\n³kv shfp¯v Ah-£n-]vXambn Dudn-bn-cn-¡p-¶Xv ImWmw. Ah-
£n]vXw am റാദി sXfnª Iip-am§ \osc-Sp-¡p-I. Cu {]{Inb Hcp Xh-W-IqSn BhÀ¯n-¡p-I-
bm-sW¦nÂ NhÀ v̧  ckw apgp-h-\mbpw  \o¡w sN¿m³ km[n-¡pw.  -cm-k-kw-c-£-I-h-kvXp-
¡Ä XpS-¡-¯nÂ tNÀ¡p¶Xv aXn-bm-Ipw.-

       I-ªn-sh-Å-¯n\v ]Icw ÌmÀ¨v ]uUÀ 14 {Kmw Hcp endvdÀ shÅ-¯nÂ ebn-¸n-¨-Xv,-
cm-k-h-kvXp-¡-fmb sPÃm-റാദി³ ]n.-hn.-]n  (-t]m-fn-hn-ss\Â ss]tdm-en-tUm¬)-  F-¶n-h-sbÃmw
NhÀ¸v ckw  \o¡w sN¿p¶Xn\p D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. ]mI-amb Iip-am§ s\SpsI
cണ്ടാbn  apdn-¨-Xn-\p-tijw ssIs¡mണ് \osc-Sp-¡-Ww.-  _m-kvI റ് {]knÂ \osc-Sp-¡p-I-bm-
sW¦nÂ  IqSp-XÂ  \ocp  In«pw.-  Hcp  Intem  {Kmw  Iip-am-§-bnÂ  \n¶pw  Dt±-iw  700800
an.en \ocv e`n-¡p-¶-Xm-Wv. kn{-Skv PyqkÀ,- ^pUv s{]mk-kÀ XpS-§n-b-hbpw Iip-am§ \osc-
Sp-¡m³ Dഇപ്രtbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

ap´ncn  :   

     ap´ncn Igp-In-sb-Sp¯ tijw പ്പെടത്ടാ്തിലോദി \o¡n a¯psImണ pS v̈  10 an\n റ് t\cw thhn-¡p-I.-
A-X-sÃ¦nÂ shÅw tNÀ¡#msX 5 an\n റ്v {]jÀ Ip¡-dnÂ thhn-¡p-Ibpw sN¿mw. C§s\
sN¿p¶Xp-sImണ് IqSpXÂ  \ocv  In«p-Ibpw  sXmen-bpsS  \ndw  \ocnÂ  ebn¨v  tNÀ¶v
\ocn\v \Ã \ndw e`n-¡p-Ibpw sN¿p¶p. thhn¨ ap´ncn ss\tem¬ s\റ p sImtണm Ipcp
s]m«m¯ hn[-¯nÂ _mkvI റ് {]kp-]-tbm-Knt¨m \ocv ]ngn-sª-Sp-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

      Pyqkpw ]Ä¸pw tISp-h-cmsX kq£n¨p shbv¡p-¶-Xn\v thണാദി cmk-kw-c-£I hkvXp-
¡fpw Aavf-Im-cn-Ifpw tNÀ¯psImSp-¡m-dp-ണ്.  -Hcp Intem {Kmw ]Ä¸n-tem, Pyqkntem cc
{Kmw kn{SnIv BknUpw tNÀ¯nf¡n Im റ -്I-S-¡m¯ AS-¸pÅ hr¯n-bpÅ `c-Wn-I-fntem
^pUv t{KUv ]vfmÌnIv ]m{X-§-fntem kq£n-¨p-sh-bv¡mw.- kq-£n-¸p-Im-e-¯nsâ ssZÀLyw
Pyqknsâ/]Ä¸nsâ kz`m-hnI AavfX F¶n-hsb Bkv]-Z-am¡n  kwc-£-I-h-kvXp-¡-fpsS
Af-hnÂ sNdnb hyXymkw hcp-¯mw.- ap-´n-cn,- Pyqkv F¶n-h-bnÂ tkmUnbw s_³tkm-t റ്v
F¶ kwc-£I hkvXp-hmWv tNÀ¯v sImSp-ലേകകണതv.
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]gw,- ]-¨-¡dn Dev¸-¶-§Ä D-ണ്¡p¶ hn[w  
{ioaXn. tam\n Pn. Pn., Akn.-s{]m-̂ -kÀ, Un¸mÀ«vsaâv Hm^v tlmw kb³kv, hnae tImtfPv

XrÈqÀ

Pmw    : ]g-¯nsâ  ]Ä¸pw  ]©-km-cbpw  Xpey  Af-hnÂ  tbmPn-¸n¨  tijw  kmhm-[m\w
ASp¸ v̄  sh v̈  Ipdp-¡n-sb-Sp-¡p-¶-XmWv  Pmw.-  Sn.-F-kv.-Fkv  (a-[p-c-¯nsâ  tXmXv)  68
iXam\w F¯p-t¼mÄ  Pmw ]mI-amsb¶v Xocp-am-\n-¡mw.

tNcp-h-IÄ: 
1. ]g-¯nsâ ]Ä¸v  : 1 Intem{Kmw       3. kn{SnIv Aavfw    : 5 {Kmw (1 Snkv]q¬)
2. ]©-kmc          : 1 Intem{Kmw       4. Fk³kv          : an.-en.

X¿m-dm-¡p¶ hn[w
1. ]g-¯nsâ ]Ä¸nÂ ]©-km-cbpw tNÀ¯v Cf¡n Ipd¨v t\cw sh¨ tijw ASp-¸¯v

sh v̈ ]mIw sN¿pI. 680 {_nIvkv BIp-¶-Xp-hsc  ]mNIw XpS-c-Ww.
2. ]mI-amIp-¶-Xn\v AÂ¸w ap³]v kn{SnIv Aavfw tNÀ¡pI.

Pmw ]mI-amtbm F¶v t\m¡p¶ hn[wþ      ഷീറ്      sSÌv

1. -Xn-f-¨p-പ്പെടക്ടാണാദിരാദിക്കാകുന  PmanÂ \n¶v Hcp kv]q¬ FSp v̄ XWp-¸n-¡p-I. 
2. kv]q¬ Ncn-¡p-t¼mÄ ]mfn-bmbn ]nSn-¨p-\n-¶mÂ Pmansâ ]mIw icn-bmbn F¶v a\-kn-

em¡mw.
3. Pmansâ  ]mIw  icn-bmb  DSs\  Xs¶ Fk³kpw  Ifdpw  tNÀ v̄  hm§n  NqtSmsS

t\cs¯ IgpIn DW-¡nb Ip¸n-bnÂ \nd-bv¡p-I.
4. ]e-I-bnÂ  XpWn  aqt¶m  \mtem  Bbn  aS¡nbn«v  AXn\p  apI-fnÂ  Ip¸n  \nc¯n

ht¡mfw Pmw \nd¨v DSs\ AS-bv¡p-I.

sPÃn:  s]IvSn³  ധ്ടാര്ടാളമാകുള ]g-§-fnÂ  \n¶pw  s]IvSn³  എകസപടുന്നുണ്ടാകര FSp¯v  sPÃn
ഉണ്ടാക്കാകുനാകു. t]-c-bv¡,- ]-¸m-b,- B-¸nÄ, N¡ എനാദിവപ്പെടക്ക്തിലേ്്ടാറ  sPÃn ഉണ്ടാക്ക്ടാറ.

tNcp-h-IÄ

1)- s]-IvSn³ എകസപടുന്നുണ്ടാകര : 1 ്തിലോദിറർ 
2) ]©-kmc : 1 Intem{Kmw
3) kn{SnIv Aavfw : 5 {Kmw

X¿m-dm-¡p¶ hn[w 

1. sN\¨ ]g-§Ä Xnc-sª-Sp v̄ sNdnb IjvW-§-fmbn apdn-¡p-I.
2. CXnÂ Xpey Afhv shÅhpw 2.5 {Kmw kn{SnIv Aavfhpw tNÀ v̄ sNdpNqSnÂ Ac-a-Wn-

¡qÀ Xnf-¸n-¡p-I.
3. sh´ Nmdv t\cnb XpWn-bn-eqsS Acn-s¨Sp¡p-I.
4. IjvW§Ä ]IpXn  Af-hnÂ shÅhpw  kn{SnIv  Aavfhpw  tNÀ¯ 15 മാദിനാദിറ് Xnf¸n¨

tijw വീണാകുറ XpWn-bn-eqsS Acns¨Sp-¡p-I.
5. s]IvSn³  എകസപടുന്നുണ്ടാകറാദിനപ്പെടറുണ  hocyw  t\m¡p-¶-Xn-\mbn  s]IvSn³  എകസപടുന്നുണ്ടാകര  Hcp

kv]qWnÂ FSp v̄ AXnÂ 1 kv]q¬  സഇപ്രാദിരാദിറ് tNÀ¯v A©v മാദിനാദിറ് A\-¡msX hbv¡p-
I.  -FÃmw  IqSn  ഒറ¡-«-bm-bn-cn-¡p-¶Xv  Iണ്ടാÂ പ്പെടഇപ്രൿറീൻ എകസപടുന്നുണ്ടാകറാദിൽ DbÀ¶
s]IvSn³ AS-§n-bn-cn-¡p-¶p-sh¶v a\-Ên-em-¡mw.

6. ഓലേകര്ടാ എകസപടുന്നുണ്ടാകറ്കള്റ Hcp-an¨v tNÀ v̄ sXfn-bm³ shbv¡p-I.

sPÃn ]mIw sN¿p¶ hn[w

1. ]g-§-fnÂ \n¶pw Acns¨Sp¯ പ്പെടഇപ്രകറാദിന എകസപടുന്നുണ്ടാകര Xnf-¸n¨v ]©-kmc tNÀ¯nf¡n
Aen-bn-¸n-¡p-I.

2. ]©-km-c-bnÂ AS-§n-bn-cn-¡p¶ amen-\y-§Ä \o¡w sN¿m³ t\cnb XpWn-bnÂ IqSn
Acn-¨-Xn\p tijw Xnf-¸n-¡p-I.

3. Xnf¨p XpS-§p-t¼mÄ 2.5 {Kmw kn{SnIv Aavfhpw tNÀ v̄ sImSp-¡-Ww.
4. sPÃn ]mI-amtbm F¶v t\m¡p-¶-Xn-\mbn Xnf-ച് പ്പെടക്ടാണാദിരാദിക്കാകുന  sPÃn-bnÂ \n¶v Hcp

kv]q¬ FSp v̄ XWp-¸n-¡p-I. kv]q¬ Ncn-¡p-t¼mÄ ]mfn-bmbn ]nSn-¨p-\n-¶mÂ sPÃn-
bpsS ]mIw icn-bmbn F¶v a\-Ên-em-¡mw.

5. sPÃn ]mIambm-ep-Ss\ ASp-¸nÂ \n¶pw hm§n, -ഇപ്രതയാണ്. C-ാകുപ്പെടണങാദിൽ  \o¡w sN¿pI.
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6. sPÃn XWp-¡p-t¼mÄ t\cs¯ IgpIn DW-¡nb Ip¸n-I-fn-em¡n AS v̈ kq£n-¡p-I.

]¸mb   ചരനാദി

]¨ ]¸mb ]Ä¸nÂ ]©-km-cbpw kpK-Ô-hy-RvP-\-§fpw tNÀ¯v Ipdp-¡n-sb-Sp-¡p-¶- DÂ¸
¶-amWv ചരനാദി. X-¿m-dm-¡n-b DÂ¸¶-¯Nâ 40 iX-am\w ]Ä¸pw 60 iXam\w Sn.-F-kv.-F-kv 2
iX-am\w Aavf-Xbpw ഉണ്ടായാണ്. C-ാദിരാദിക്കണറ.

tNcp-h-IÄ

]¨ ]¸mb : 1 Intem shÅw : 1 en-റÀ
]©kmc   : 750 {Kmw D¸v       : 35 {Kmw
Cu -́¸gw  : 5 {Kmw                        Inkvank v : 25{Kmw
khmf Acn-ഞ്ഞതv : 2 Sn.- kv]q¬ C©n Acn-ഞ്ഞതv : 1 1/2 Snkv]q¬
shfp-¯pÅn : 2-þ3 Npf                       apf-Ip-s]mSn : 10 {Kmw
Ipcp-ap-fIv : 20 F®w                      {Kmw¼q : 10F®w
]«         : 3-þ4 sNdnb IjvW-§Ä     Gebv¡ : 10 F®w
PocIw     : 4 {Kmw (1/2 Snkv]q¬)       hn\m-Kncn : 100an.en
Hmd©v sdUv IfÀ : 100 an.{Kmw

X¿m-dm-¡p¶ hn[w

    Imb-IÄ Ifªv sXmen If-ªv,- Ipcp \o¡w sNbvXv sNdnb IjvW-§-fm¡n apdn-bv¡p-
I.-  Xpeyw  shÅ-hpw,-  k-hmf,  shfp-¯p-Ån,-  C©n F¶nh Acn-ªXpw tNÀ v̄  thhn-¡-
Ww. \ÃXp t]mse sh´p Ignbpt¼mÄ anIvkn-bn-en«v Ac-s¨-Sp-¡Ww. -tN-cph-bnÂ ]d-ªn-
cn-¡p¶ Afhv ]©-km-cbpw tNÀ¯nf¡n ASp-¸¯p shbv¡Ww.

    kpK-Ô-hy-RvP-\-§-sfÃmw s]mSn- v̈,  apfIp s]mSnbpw tNÀ¯v t\cnb thmbnÂ XpWn-
bnÂ s]mXnªv akm-e-¡ngn Dണ്ടാ-¡p-I. Cu -́¸-ghpw Inkvankpw \Ã-Xp-t]mse IgpIn NqSv
shÅ-¯nÂ IpXnÀs¯-Sp¯v anIvkn-bnÂ Ac-s¨-Sp-¡p-I.

     ]Ä]v Xnf-bv¡m³ XpS-§p-t¼mÄ, akm-e-¡ngn C«v Cf-¡-Ww.- C-S-bv¡n-Sbv¡v akm-e-¡ngn
sR¡, \ocv ]Ä¸nÂ tNÀ¡Ww. NSv\n \Ã-Xp-t]mse Ipdp-Ip-¶-Xp-hsc Cf-¡n-sIm-Sp-¡-Ww.-
a-km-e-¡ngn  \o¡n-b-tijw Acns¨Sp¯ Inkvankpw  Cu´- -̧ghpw  hn\m-Kncn  tNÀ v̄  Hcp
മാദിനാദിറ് Xnf-¸n-¨-Xn\v tijw ASp¯p \n¶pw Cd¡n shbv¡p-I. NSv\n¡v BIÀj-I-amb \ndw
sImSp-¡p-¶-Xn-\mbn  AÂ¸w  Hmd©v  sdUv  IfÀ,  Xnf-¸n-¨m-dnb  shÅ-¯nÂ ebn-¸n- -̈Xn\p
tijw Ip¸n-I-fnÂ \nd-bv¡p-I.

am-¼gw  ({^q«v _mÀ)

\mcn-Ãm¯ NmdpÅ ]gp¯ am§ D]-tbm-Kn v̈ {^q«v _mÀ D ണ്ടാ-¡mw (-D-Zm.-_mw- K-tfm-d).

tN-cph-IÄ
1. ]g-¨mÀ : 1Intem
2. ]©-kmc : 200 {Kmw
3. s]m«mkyw sa റ m ss_kÄt^റ്v Ipd¨v shÅ¯nÂ  ebn-¸n¨v NmdnÂ tNÀ¯v \¶mbn

Cf-¡p-I.

4. s\bvabw  ]pc-«nb ]c¶ ]m{X-¯nÂ, Nmdv ka-\n-c¸mbn ]c¯n t\cnb XpWn sImണ്
aqSn DW-¡p-I.

5. BZys¯ \nc DW-§n-bmÂ hoണാകുറ ]g-¨mÀ AXn\p apI-fnÂ Hgn-¡p-I
6. C§s\ GI-tZiw 0.6-þ0.15 sk.-an. I\w hcp-¶Xv hsc ]g-¨mÀ Hgn v̈ DW-¡p-¶Xv XpS-cp-I.
7. AXn\p tijw apdn v̈ _«À t]¸-dnÂ s]mXnªv kq£n-¡p-I.

]m\o-b-§Ä

kvIzmjv: kvIzmjnÂ Npcp-§n-bXv 25% Pyqkpw, 40% ]©-km-cbpw AS-§n-bn-cn-¡-Ww.

tNcp-hIÄ (Hcp Intem kvIzmjv X¿m-dm-¡m³)
1. Pyqkv : 250{Kmw         5.  Fk³kv : 1.25 an.en
2. ]©-kmc : 400{Kmw         6.  IfÀ : AÂ¸w      
3. shÅw : 350{Kmw         7. s]m«mkyw sa റ m ss_kÄt^റ്v : AÂ¸w
4. kn{SnIv Aavfw : 5{Kmw
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X¿m-dm-¡p¶ hn[w      :

1. shÅ-¯nÂ ]©-km-c,-kn-{SnIv Aavfw F¶nh tNÀ¯v Xnf-¸n-¡pI
2. ]©-kmc Aen-bp-t¼mÄ hm§n amen-\y-§Ä \o¡w sN¿m³ I\w Ipdª XpWn-bn-

eqsS Acn v̈ XWp-¡p-hm³ shbv¡p-I.
3. Cu XWp¯ knd-¸nÂ Pyqkpw Fk³kpw Ifdpw s]m«mkyw sa റ m ss_kÄt^റ pw

tNÀ¡pI.
4. X¿m-dm-¡nb  kvIzmjv,  sÌdn-ssekv  sNbvXv  tcmK-hn-ap-à-am-¡nb  Ip¸n-I-fnÂ  \nd-

¨v,-]nÂ^À {]q^v Iym¸p-IÄ D]-tbm-Kn v̈ koÂ sNbvXv kq£n-¡pI

knd¸v: knd¸v  X¿m-dm-¡p-t¼mÄ  ]©kmc-bpsS  Af-hv  65  iX-am\-ambn  DbÀ¯Ww.  kn-
d v̧ \nÀ½mWcoXn kvIzmjn-tâ-Xp-t]m-se-X-s¶-bm-Wv.

{Ijv: {Ijv F¶ DÂ -̧¶-¯nsâ \nÀ½mWhpw kvIzmjn-tâ-Xp-t]mse Xs¶-bm-Wv.
Hmtcm C\w kvIzmjpw X¿m-dm-¡p-t¼mÄ Xnc-sª-Sp-t¡ണ Fk³kv,-I-fÀ
F¶n-h-bpsS hnh-c-§Ä Xmsg sImSp-¡p-¶p.

1. Hmd©v kvIzmjv : Hmd©v sdUv IfÀ,- Hm-d©v Fk³kv
2. am-¼g kvIzmjv : am¼g Fk³kv,- se-a¬ sbtÃm IfÀ
3. ap´ncn kvIzmjv : tSmtWmhnk Fk³kv
4. sNdp-\m-c§ kvIzmjv  : sea¬ Fk³kv, se-a¬ sbtÃm IfÀ
5. ss]\m-¸nÄ kvIzmjv  : ss]\m-¸nÄ Fk³kv, se-a¬ sbtÃm IfÀ

മിക്സഡ് ഫ ഫ്രൂട്രൂട്ട് ജാം ്ട് ജാം  
ലേകചരാകുവകൾ 

കകതചക്ക ഇപ്രൾപ് - 250 പ്്ടാറ     ആപാദിൾ ഇപ്രൾപ്    - 125 പ്്ടാറ 
മ്ടാങ്ടാ ഇപ്രൾപ് - 250 പ്്ടാറ     ഇപ്രഞ്ചസ്ടാര        - 1 കാദി. പ്്ടാറ
ഇപ്രഴറ ഇപ്രൾപ്       - 125 പ്്ടാറ    സാദിപടുന്നുണാദിക ആസാദിഡ്   - 5 പ്്ടാറ
മാകു-ാദിരാദിങ  ഇപ്രൾപ്  - 250  പ്്ടാറ

     ലേകമൽഇപ്രറുണഞ്ഞ ഇപ്രഴങള്പ്പെടടുന്നുണ ഇപ്രൾപ്പെടപടുന്നുണാകുത്  ലേകയാണ്. C-്ടാജുാദിപാദിച് ഇപ്രഞ്ചസ്ടാരയാണ്. C-ാകുറ  ലേകചർത്
ഇളക്കാദി ലേകവവാദിക്കാകുക .  ജു്ടാറ ഇപ്രരാകുവമ്ടാകാകുലേകമ്പ്ടാൾ സാദിപടുന്നുണാദിക ആസാദിഡും ാകുറ ലേകചർത് ലേകയാണ്. C-്ടാജുാദിപാദിച്
ഇപ്ര്ടാളാദി ഇപ്രരാകുവമ്ടായാണ്. C-്ടാൽ അടുന്നുണാകുപാദിൽ നാദിനാകുറ മ്ടാറാദി ചൂലേകടുന്നുണ്ടാടുന്നുണാകു കൂടുന്നുണാദി ഈർപരഹിതമായാാദിതമ്ടായാണ്. C-്ടാ കാകുപാദിയാണ്. C-ാദിൽ
നാദിറുണച് സൂക്ഷാദിക്ക്ടാറ.

കൈതച്ചക      ജാം ്ട് ജാം 

കകതചക്ക  ( കൂടുന്നുണാകുതൽ ഇപ്രഴാകുത് ലേകഇപ്ര്ടാകരാകുത ) പ്പെടത്ടാ്തിലോദിയാണ്. C-ാകുറ മാകുള്റ മ്ടാറാദി ഉടുന്നുണപ്പെടചടുന്നുണാകുതത  - 1 കാദി. പ്്ടാറ, 
ഇപ്രഞ്ചസ്ടാര  - 1കാദി. പ്്ടാറ, സാദിപടുന്നുണാദിക ആസാദിഡ് - 5 കാദി. പ്്ടാറ

തയ്ടാറുണ്ടാക്കാകുന     വാദിധറ     :

കകതചക്ക  പ്പെടത്ടാ്തിലോദി പ്പെടചതാദി കളഞ്ഞ്  മാകുള്റ മറ്   അന്ടാവശ്യ ഭ്ടാ്ങള്റ നീക്കറ പ്പെടചയത ലേകശഷറ
പ്പെടചറുണാകുത്ടായാണ്. C-ാദി മാകുറുണാദിച് മാദികസാദിയാണ്. C-ാദിലേകട്ട്ടാ,  മ-് പ്പെടക്ടാലേകണ്ടാ ഉടുന്നുണലേകച്ടാ എടുന്നുണാകുക്കാകുക.  ഈ ഇപ്രൾപ് ഇപ്രഞ്ചസ്ടാരയാണ്. C-ാകുറ
ലേകചർത് ലേകയാണ്. C-്ടാജുാദിപാദിച്താദിന  ലേകശഷറ  പ്പെടചറുണാകു തീയാണ്. C-ാദിൽ ഇളക്കാദി ഇപ്ര്ടാകപ്പെടപടുന്നുണാകുതാകുക.  ഏകലേകദശറ ജു്ടാറ
ഇപ്രരാകുവമ്ടായാണ്. C-്ടാൽ സാദിപടുന്നുണാദിക ആസാദിഡ് ലേകചർത് ന്തിലേ് ലേകഇപ്ര്ടാപ്പെട്തിലേ ഇളക്കാദി ലേകയാണ്. C-്ടാജുാദിപാദിചലേകശഷറ അടുന്നുണാകുപാദിൽ നാദിനാകുറ
മ്ടാറാദി വ വൃതാദിയാണ്. C-്ടാക്കാദിയാണ്. C- ഈർപരഹിതമായാാദിതമ്ടായാണ്. C-്ടാ കാകുപാദികളാദിൽ ചൂലേകടുന്നുണ്ടാടുന്നുണാകു കൂടുന്നുണാദി  നാദിറുണച് തണാകുതതാദിന ലേകശഷറ
അടുന്നുണച് സൂക്ഷാദിക്ക്ടാറ.

ജജാം ല്ി     ; പ്പെടഇപ്രകറാദിൻ ധ്ടാര്ടാളമാകുള ഇപ്രഴങളാദിൽ നാദിനാകുറ ലേകപഇപ്ര്ടാകടുന്നുണാദിൻ എകസപടുന്നുണ്ടാറ് എടുന്നുണാകുത്ടാണ ലേകഇപ്രരയാണ്. C-ാദി്തിലേ, 
ഇപ്രപ്ടായാണ്. C-, ഇപ്രഴറ, ആപാദിൾ, വാദിവാദിധ ഇപ്രഴങൾ ഉഇപ്രലേകയാണ്. C-്ടാ്ാദിച് പ്പെടജു്തിലേ്ാദി ഉണ്ടാക്ക്ടാറ.

ലേകചരാകുവകൾ
    പ്പെടഇപ്രകറാദിൻ എകസപടുന്നുണ്ടാറ് -1 ്തിലോദിറർ, ഇപ്രഞ്ചസ്ടാര -1 കാദി. പ്്ടാറ, സാദിപടുന്നുണാദിക ആസാദിഡ്     -    5 പ്്ടാറ
1 .   ഇപ്രഴാകുതാകു താകുടുന്നുണങാദിയാണ്. C- ഇപ്രഴങൾ പ്പെടചറുണാദിയാണ്. C- കഷണങള്ടാക്കാകുക .
2.    താകു്തിലേ്യ അളവ പ്പെടവളവാകുറ 2.5 പ്്ടാറ സാദിപടുന്നുണാദിക ആസാദിഡും ാകുറ ലേകചർത് പ്പെടചറുണാകു തീയാണ്. C-ാദിൽ അരമണാദിക്കൂർ
  താദിളപാദിക്കാകുക .
3 .   ച്ടാറ താകുണാദിയാണ്. C-ാദി്തിലേൂപ്പെടടുന്നുണ  അരാദിപ്പെടചടുന്നുണാകുക്കാകുക.
4.    തണാകുപാദിക്കാകുലേകമ്പ്ടാൾ  ഇപ്ര്ടാളാദിയാണ്. C-്ടായാണ്. C-ാദി  വരാകുപ്പെടനങാദിൽ  ഇപ്ര്ടാകറ ശരാദിയാണ്. C-്ടായാണ്. C-ാദി .
5.    ഇപ്ര്ടാകമ്ടായാണ്. C- പ്പെടജു്തിലേ്ാദി വ്ടാങാദി വച്, ഇപ്രത നീക്കറ പ്പെടചയ്ക.
6. തണാകുക്കാകുലേകമ്പ്ടാൾ കഴാകുകാദി ഉണക്കാദിയാണ്. C- കാകുപാദികളാദി്തിലേ്ടാക്കാദി സൂഷാദിച്  വച്   ഉഇപ്രലേകയാണ്. C-്ടാ്ാദിക്ക്ടാറ.
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N¡-- - aq-e-yhÀ²\hnsâ ]p¯³{]Xo£
kp[oÀ sI. ]n., ¢uZnb sI. FÂ., ic-Wy Fkv., ImÀjnI F©n-\o-bdnwKv hn`mKw,

hnf kwkv¡cW¯n\pff anIhnsâ tI{µw, tlmÀ«nIÄ¨À tImtfPv, tIcf ImÀjnI kÀÆ-
Iem-ime, shffm\n¡c

hfÀ¶v  hcp¶  ^mÌv  ^pUv  kwkv¡mcw  hcpw  Xeapdsb  IogS¡pw  ap³t]
BtcmKyIcamb {]IrXnZ¯ `£W§fntebv¡pw  \Ã `£W ioe§fntebv¡pw \mw
മടങ്ങേണേണ്ടിയിരേണ്ടിരികേണ്ടിക്കിരിക്കുന്നു.ിരിക്കു. PohnXssien tcmK-§-fnÂ \n¶pw hnapàn t\Sp-¶-Xn-\mbn ssPh-
hn- -̀h-§Ä¡p  ]n¶mse  ]mbp¶ ]pXp-X-e-ap-d-bv¡v  tIcf-¯nsâ  HutZymZnI  ^eambn
AwKoIcn¨ N¡ ]p¯³ DWÀth-Ip-¶p.  aebm-fn-I-fqsS CjvS- -̂e-hÀ¤-amb N¡, \ne-
hnÂ ssPh-co-XnbnÂ am{Xw e -̀y-am-Ip¶ `t£-ymÂ]-¶-amWv. PohIw F, _n, kn F¶n-h-
bmepw ImÂkyw,  Ccp¼v XpS§nb [mXp-¡-fmepw t]mj-I-k-ar-²-am-Wv N¡. IqSmsX,
A¶Pw, ImÀt_m-Ivkn-enIv BknUv, \mcv F¶n-h-bpsS km¶n[yw N¡sb Huj-[-aq-e-y-
ap-Å-Xm-¡p-¶p.

hÀj-¯nÂ 2 apXÂ \mep amkw hsc am{X-amWv N¡ e -̀y-am-Ip-¶Xv.  F¶mÂ,
cpNn-tb-dn-bXpw  Huj-[-Kp-W§fmepw  t]mj-I-§-fmepw  kar-²-ambXpamb  N¡bpsS
DÂ]m-Z¯nsâ knwl`mKhpw D]-tbm-Kiq\-y-ambn t]mhp-I-bm-Wv. ] -̈N-¡-bnse ss¥ko-
anIv temUv Acn-tbbpw tKmX-¼n-s\bpw At]-£n¨v Ipdª tXmXn-em-sW¶v sshZ-y-
imkv{X ]co-£-W-§fneqsS കണണതേണ്ടിയിരേണ്ടിട്ടിയിട്ടുണി. Xpey Afhv Acn-tb-¡mÄ ]IpXn Itemdn
am{X-amWv N¡-bnÂ AS-§n-bn-cn-¡p-¶-Xv. DbÀ¶ tXmXn-epÅ \mcnsâ {]hÀ¯\w IpS-
en-sâ DÄ`m-K-s¯ hr¯n-bmbn kq£n-¡p-¶-XnÂ henb ]¦v  hln-¡p-¶p.  {]ta-ls¯
\nb-{´W hnt[-b-am-¡p-¶-Xnepw  ] -̈N¡  kzm-[o\w  sNep-¯p-¶p.  C§s\  N¡-bpsS
khn-ti-j-X-IÄ  F®-a-ä-Xm-Wv.  N¡bpsS  {]m[m-\yw  Xncn- -̈dnªv  Ah]mgm¡msX
BtcmKy{]Zambpw  BZm-b-¯n\p]bp-à-ambpw  D]tbmKn¡m³  km[n¡Ww.  Ipdª
kw`cW tijnbpw N¡ s]mfn¡p¶Xn\pff {]bm-khpamWv N¡bpsS AhKW\bv¡p
{][m\ ImcWw. A\ptbmPyamb kwkv¡cW coXnIfpw \qX\ kmt¦XnI hnZyIfpw
Ahew_n¡pI hgn C¯cw {]iv\§Ä adn-I-S-¡m-\mIp¶XmWv. 

ഇടേണ്ടിച്ചക്ക,  ]¨N¡,  N¡-¡p-cp,  N¡¸gw  F¶nh-bnÂ  \n¶v  Bbnc¯ne[nIw
aqeyhÀ²\  DÂ¸¶§Ä  D ണ്¡m³  Ignbpw.  N¡  A¨mdpIÄ,  DW-¡nb  N¡¸gw,
N¡  hdhv  AsÃ¦nÂ  N¡  Nn]vkpIÄ,  N¡  sFkv{Iow,  N¡  Pmw,  N¡  kvIzm-jv,
N¡ P yqkv, N¡ tI¡v, Iym³Sn N¡, dnt«mÀ«Sv N¡, N¡¡pcp tI¡v, N¡ കട്ലറി N¡ ]
¸Sw,  N¡ AS A§s\ \ofp¶p N¡ hn`h§Ä. N¡-bpsS sshhn[yamÀ¶ DÂ]-¶-
§fpw  A\p-_Ô  kmt¦XnI  hnZyIfpw  ImÀjnI  kÀÆ-I-em-im-e-bpsS  IognÂ
{]hÀ¯n¡p¶ hnf kwkv¡cW¯n\pÅ anI-hn-sâ tI{µw hnIkn¸ns¨Sp¯n«pണി.

N¡bpsS  BIÀjIamb  Hcp  aqeyhÀ²nX  DÂ¸¶amWv  N¡  Nn]vkpIÄ
AsÃ¦nÂ  N¡  hdp¯Xv.  aqs¸¯nb  N¡NpfIÄ  \of¯necnªv  F®bnÂ
hdps¯Sp¯v  Dണ്¡p¶  N¡  Nn]vkpIÄ¡v  {]nbtasdbmWv.  N¡NpfIÄ
Acnbp¶Xnepff  _p²nap«pw  AXn\pthണേണ്ടിhcp¶  A[nIkabhpw  N¡  Nn]vkv
\nÀ½mW  bqWnäpIÄ  t\cnSp¶  Hcp  {][m\  {]iv\amWv.  N¡  NpfIÄ
Acnbp¶Xn\pff  _p²nap«pIÄ  \nI¯n  N¡  AcnbÂ  b{´w  \nÀ½n¨v  kwcw`I
kplr¯mbv amdpIbmWv  tIcf  ImÀjnI  kÀÆIemimebpw  AXn\pIognÂ
{]hÀ¯n¡p¶ hnfkwkv¡cW¯n\pff anIhnsâ tI{µhpw.
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sNdpInS  kwcw`IÀ¡pw,  h³InS  kwcw`IÀ¡pw  Hcpt]mse
D]tbmK{][amhp¶  Cu  b{´w  D]tbmKn¨v  DbÀ¶  £aXbnepw,
_p²nap«nÃmsXbpw,  XnI¨pw  A]ISclnXambn  N¡¨pfIÄ
AcnsªSp¡mhp¶XmWv.  HcmfpsS  klmb¯mÂ  {]hÀ¯n¸n¡m³
Ignbp¶  Cu  b{´¯nsâ  aWn¡qdnÂ  50  Intem{KmamWv.  GItZiw
A³]Xn\mbncw  cq]  hnehcp¶  Cu  b{´ap]tbmKn¨v
N¡bv¡p   ]pdsa ]¨¡dnIfpw \of¯nÂ AcnsªSp¡mhp¶XmWv.
N¡ AcnbÂ b{´wIqSmsX {^q«vkemSpIÄ¡v  A\ptbmPyamIp¶
coXnbnÂ  NXpcmIrXnbnÂ  AcnsªSp¡m³  ssÉkÀ  Iw  ssUkdpw
cq]IÂ¸\ sNbvXn«pണി. 

F¶mÂ ]gp¯ N¡ hdps¯Sp¡pt¼mÄ N¡¨pfIÄ ]e-t¸mgpw  \ndw  \jvS-
s¸«v ഇരികിരിക്കുണേണ്ടിരികേണ്ടിക്കിരിക്കുക. IqSmsX Ch F® \¶mbn BKncWw sN¿pIbpw sN¿pw.

A[nIw  ]gp¡m¯ N¡ D]tbmKn¨v  N¡¨pfIfpsS  \Ã \ndt¯mSpw
cpNntbmSpw  IqSnb  hmIzw  ss{^Uv  Nn]vkpIÄ  D ണ്¡mhp¶  kmt¦XnI
hnZybpw  CXn\mbpff  hmIzw  ss{^bnwKv  b{´hpw  A{Kn  _nkn\Êv
C³Ipt_ädnsâ {]iwkmhlamb Iണിരിക്കു ]nSp¯§fnsem¶mWv. 

hmIzw  ss{^  sNbvX  Nn]vkpIÄ  hfsc  Ipdª  coXnbnÂ  am{Xta  F®
BKncWw sN¿pIbpffp. Cu kmt¦XnI hnZy D]-tbm-Kn¡pI hgn Hcp h«w D]-tbm-
Kn¡p¶-  F®  GItZiw  62  Xh-W-  hsc  hoണിരിക്കുക D]-tbm-Kn¡mhp¶-Xm-Wv.  Ipdª
Xm]-\n-e-bnÂ hdps¯Sp¡p¶-Xn-\mÂ F®bpsS KpW¯n\p Imc-y-amb amäw D ണ -്Ip-
¶nÃ  F¶Xv  hmIzw  ss{^bnwKv.  \nd¯nepw  cpNnbnepw  ta³atbdnb  Cu  DÂ¸¶w
FÃm¯cw Dt`màm¡fpsSbpw CjvShn`hambn amdm³ km[n¡pw F¶XnÂ kwibanÃ.
IqSmsX N¡ DÂ¸mZIÀ¡pw \h kwcw`IÀ¡pw A[nImZmbw t\SnsImSp¡m\pw Cu
DÂ¸¶¯n\p km[yamIpw. 

`mctadnbXpw,  kw`cW  Imemh[n  IpdªXpamb  N¡bpsS  ണക്ണിരിക്കു\S¡Â
hfsc  {]bmkIcamWv.  Cu  Ahkc¯nÂ  N¡  A[nIImew  kq£n¡p¶Xn\pw,
kw`cW  Øe]cnanXn  ]cnlcn¡p¶Xn\pambn  N¡¸gw  DW¡n
kq£n¡mhp¶XmWv.   ]gp¯  N¡  Hmkvtam«n¡v  Uo  sslt{Uj³  {]{Inb  hgn
CS¯cw CuÀ¸apff DW¡nb N¡¸gambv amämhp¶XmWv. N¡ AcnbÂ b{´¯nÂ
AcnsªSp¡p¶ NpfIÄ »m©v sNbvXv ss{UbdpIfnÂ DW¡n FSp¡mhp¶XmWv.
km[mcW  Cu  {]{Inb  cpsajo\pIfnembn  hfsc  kabsaSp¯pw,
A[zm\IchpambmWv sN¿mdv. AXn\p]cn CXv hfsc b[nIw NnethdnbXpamWv. Cu
Ahkc¯nÂ  taÂ¸dª  2  {]{InbIfpw  efnXambpw,  BZmbIcambpw  XnI¨pw
Ipdª kabw sIm ണിരിക്കുw sN¿p¶Xn\mbn »m©À Iw ss{UbdpIÄ tIcf ImÀjnI
kÀÆIemimebpsS  Iognse  `£y  kwkv¡cW¯n\pff  anIhnsâ  tI{µw
hnIkn¸ns¨Sp¯n«pണി.

GItZiw 2 e£w cq] Nnehphcp¶ Cu b{´¯nsâ £aX 18þ28 Intem BWv.
hfsc efnXamb coXnbnÂ {]hÀ¯n¸n¡m³ Ignbp¶ Cu b{´w N¡ kwkv¡cW
cwK¯n\v Hcp apXÂ Iq«mhpsa¶XnÂ kwibanÃ. 

N¡-¨pf DW-¡n-s¸m-Sn¨v ZoÀL-Imew D]-tbm-Kn-¡p-hm-\mIpw. Acns¸mSntb¡mÄ ]
i¸v  IqSpXepw  tKmX¼ps¸mSntb¡mÄ  ]i¸v  Ipdhpw  BbXn\mÂ  ]p«v,  CUen
XpS§nbh  X¿mdm¡pt¼mÄ  N¡¨pf  s]mSn  Iq«nt¨À¯v  D]tbmKn¡phm\mIpw.

N¡ AcnbÂ b{´w
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IqSmsX N¡ ]¸Sw, N¡ N¸m¯n apXemb hn`h§Ä X¿mdm¡phm\pw
D]tbmKn¡p¶p.  C§s\  t]mjIKpWhpw  kzmZnjvShpamb
N¡sb  ]mgm¡msX, FÃm Ime¯pw D]tbmKn¡mhp¶XmWv. aqs¸¯nb
N¡¨pf  \nÀPeoIcW  {]{InbbneqsS  ZoÀLImet¯¡p
kq£n¨phbv¡phm\mIpw.  C§s\  ]m¡v  sNbvXv  kq£n¡pI  aptJ\
D]t`màm¡Ä¡v  N¡  e`yaÃm¯  Ime§fnepw  N¡  hn -̀h-§Ä  X¿m-dm¡n
Ign¡mhp¶XmWv. 

aqs¸¯m¯ N¡ AYhm CSn¨¡ tXmc\mbpw Idnbmbpw D]tbmKn¨v hcp¶p.
^mkväv  ^pUv  coXn-I-fnÂ  CSn-¨¡  ISve-än\pw  kzo-Im-c-yX  കകവന്നു.േണ്ടിട്ടിയിട്ടുണി.  Xnct¡dnb
PohnX  ssienbnÂ  CSn¨¡  \¶m¡n  CjvS  hn`hw  Dണ്¡m³
kabanÃmXmbncn¡p¶p.  \mSnsâ  cpNnbpw  \mS³  hn`h§fpw  Gsd  CjvSs¸Sp¶
adp\mS³ aebmfnIfpw Gdnhcp¶ Cu Ahkc¯nÂ CSn¨¡ Hcp hÀj¡met¯mfw
tISpIqSpsX kq£n¡p¶ kmt¦XnI hnZybpambn apJy[mcbnte¡v IS¶p hcnIbmWv
shffm\n¡cbnÂ {]hÀ¯n¡p¶ hnf kwkv¡cW¯n\pff anIhnsâ tI{µw.

]gp¯mÂ kzo-Im-c-yX Ipd-bp¶ Iqg-¨¡, aqs¸¯p¶Xn\p ap³]v CSn¨¡ cq]-
¯nÂ D]-tbm-Kn-¡p-¶-XmWv D¯aw. CSn¨¡bpsS kw`c-W-Imew hÀ²n-¸n-¡p-¶-Xn-\mbn
"dnt«mÀ«v]u¨v  ]mt¡PnwKv  kmt¦XnI  hnZy'  D]-tbm-Kn¨v  Hcp  hÀjt¯mfw
kq£n¡mhp¶XmWv.  aqs¸¯m¯  N¡  ]pdwtXmÂ  Ifªv  hr¯nbm¡n  sNdnb
IjW§fm¡n apdn¨v kn{SnIv emb-\n-bnÂ C«ph¨ tijw »m©v sNbvsXSp¡pI. Cu
IjW§Ä  Bhiyamb  AfhnÂ  {]nkÀthäohvkns\m¸w  Im\ntem
dnt«mÀSv   ]u¨pIfntem B¡n koÂ sNbvXv dnt«mÀ«vkwkv¡cW{]{In-bbv¡v hnt[bam-
¡p-I  hgn  Hcp  hÀj¡met¯mfw  A -́co£  Xm]-\n-e-bnÂ  tISp-Iq-SmsX
kq£n¡mhp¶XmWv.  C§s\ kq£n¡pI aptJ\ D]t`màm¡Ä¡v N¡ e`yaÃm¯
kab§fnepw CSn¨¡ hn -̀h-§Ä X¿m-dm¡n Ign¡mhp¶XmWv. 

N¡  ]gp¡p¶tXmSpIqSn  AXnsâ  LS\bv¡pw  amäw  kw`hn¡p¶p.
N¡¨pfIÄ¡v IqSpXÂ arZpXzw h¶v tNcp¶p. N¡- -̧g-¯nÂ \n¶pw Ht«sd DÂ]-¶-
§Ä  X¿m-dm-¡m-\mIpw.  ]gp¯  N¡  Hmkvtam«n¡v  Uo  sslt{Uj³  {]{Inb  hgn
CS¯cw CuÀ¸apff DW¡nb N¡¸gam¡n amämhp¶XmWv.  `mctadnbXpw,  kw`cW
Imemh[n  IpdªXpamb  N¡  A[nIImew  kq£n¡p¶Xn\pw,  kw`cW
Øe]cnanXn ]cnlcn¡p¶Xn\pambn N¡¸gw DW¡n kq£n¡p¶p. 

Ipcp  Ifª  ]gp¯  N¡  kväow  »m©n§v  sNbvsXSp¯v  Ccp]¯n\mev
aWn¡qÀ ]©kmc emb\nbnÂ IpXnÀ¯ph¨ tijw ss{UbdnÂ DW¡nsbSp¯mÂ
D]tbmKn¡mhp¶XmWv.  kzmZnjvShpw  BIÀjIhpamb Cu DÂ¸¶¯nsâ kw`cW
Imemh[n  BdpamkamWv.  Ipcp  Ifª  ]gp¯  N¡  kväow  »m©n§v
sNbvXXn\ptijw  {IaoIcn¨  Xm]\nebnepw  CuÀ¸¯nepw  hmIzw  ss{UbdnÂ
DW¡nsbSp¯v  ]m¡v  sNbvXv  kq£n¡mw.  N¡¨pfbpsS  \ndw  H«pw  \jvSs¸SmsX
hÀjw  apgph³  D]tbmKn¡phm³  e- -̀yam-h¯¡  coXnbnÂ  DW¡n  kq£n¡m³
A\ptbmPyamb Hcp kmt¦XnIhnZyIqSnbmWv hmIzw ss{UbnwKv. 

]gp¯ N¡bpsS ]Ä¸nÂ \n¶pw N¡-h-c«n/N¡lÂh F¶nh D ണ -്¡m-\mIpw.
{^q«v]Ä¸À,  {^q«vtIm¬k-t{-SäÀ  (N¡-h-c«n  D ണ്¡p¶  b{´w)  F¶o  kmt¦XnI
hnZyIÄ  D]tbmKn¨v  N¡-h-c«n/N¡lÂh  hfsc  Ffp-¸-̄ nepw  DbÀ¶  £aXbnepw
X¿m-dm-¡phm\mIpw.  Ipcp  Ifª  ]gp¯  N¡¨pfIÄ  shÅw  tNÀ¯v  N¡-h-c«n
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Dണ്¡p¶  b{´¯nÂ  CSpI.  Ipg¼v  ]cph¯nemb  tijw  Cu  an{inX¯nte¡v
iÀ¡c ]m\n,  Gebv¡, s\¿v F¶nh tNÀ¯v ]mIambmÂ XWp¸n¨v  ]m¡v sNbvXv
D]tbmKn¡mw.  C¯c¯nÂ  D ണ്¡nb  N¡hc«n റേണ്ടിt«mÀ«v  t{]mkknwKv  sNbvXv
kw`cW Imemh[n Iq«mhp¶XmWv. 

N¡¨pf  FSm¯mÂ  _m¡nbmhp¶  Iqªnepw  IpcphpsaÃmw
Hgnhm¡pIbmWv  ]Xnhv.  F¶mÂ  N¡¡pcphnÂ  \n¶pw  BtcmKy
{]Zamb  hnhn[  Xcw  DÂ¸¶§Ä  Dണ്¡mhp¶XmWv. DW¡ns¸mSn¨
N¡¡pcp  tI¡v,  _nkv¡äv  F¶nhbpsS  \nÀ½mW¯n\pw,  dmKn,  tNmfw,  Acns¸mSn,
Imbs¸mSn  F¶nhtbmsSm¸w  tNÀ¯v  BtcmKy{]Zamb  ]mkvX
Dണ്¡p¶Xn\pw  D]tbmKn¡mhp¶XmWv.  ]mkvXsajo\nsâ
klmbt¯msS  Dണ്¡p¶ ]mkvX.  ss{UbdnÂ DW¡nsbSp¯v  ]m¡v
sNbvXv  kq£n¡mw.  C§s\ t]mjIKpWhpw  kzmZnjvShpamb N¡sb ]mgm¡msX
D]tbmK{]Zam¡mhp¶XmWv. 

A[nIe -̀y-X-bpÅ  N¡-bpsS  kwkv¡cWhpw  aqeyhÀ²\hpw
D]t`màm¡Ä¡v  BtcmKyhpw  AtX  kabw  DÂ¸mZI\v  BZmbhpw
\ÂIpsas¶¶-XnÂ  XÀ¡-an-Ã.  Ipdª  sNe-hnÂ  e`n¡p¶  N¡-bpsS
aqeyhÀ²\hv em`Icamb hymhkmbnI Npä]mSn\p hgn-sbm-cp-¡p-¶p. N¡-
bpsS D]-t-bmK iq\-y-Xsb adn-I-S-¡p-¶-Xn\pw N¡bpsS hmWn-P-y-hÂ¡-c-Ws¯ X-z-cn-
Xs¸Sp¯p-¶-Xn\pw DÂ]¶¯nsâ aqeyw Iq«p¶Xn\pw \qX\ kmt¦XnI hnZyIfpsS
BhnÀ`m-h-t¯m-sS-bpÅ DÂ]-¶-ssh-hn-[y¯mÂ km[n¡p¶XmWv. 

ssPh  coXnbnÂ  e`yamb  N¡bpsS  Huj[KpW§fpw  t]mjIkar²nbpw
a\Ênem¡n  Ah  D]tbmK  iq\yambv  \in¨v  t]mIm\\phZn¡msX  BtcmKyhpw
BZmbhpam¡n  amäm\mbn  \mw  മിരിക്കുന്നു.േണ്ടിട്ടേണ്ടിറങ്ങേണതുണ്ട്.ിരിക്കുണി. e`yamb  ^e§fpsS
A\ptbmPyamb  kwkv¡cW¯neqsS  am{Xta  aqeyhÀ²nX  DÂ¸¶§Ä¡v  cq]w
\ÂIm\mhpIbpffp.  CXn\mbn  Adnhpw  ]cnioe\hpw  BhiyamWv.  taÂ¸dª
N¡bpsSbpw  aäv  ]ghÀ¤§fpsSbpw  FÃm  kmt¦XnI  hnZyIÄ¡pw  DÂ¸¶
hnIk\¯n\pw hnf kwkv¡cW¯n\pff anIhnsâ tI{µw, tlmÀ«nIÄ¨À tImtfPv,
shffm\n¡c-bp-ambn _Ô-s -̧Sp-¶m-hp-¶-Xm-Wv. 
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N¡þ \mw sXc-sª-Sp¯ tZh-^ew
jm\m lÀj³, k_vPIvSv amäÀ kvs]j-enÌv (tlmw kb³kv), sF.-kn.-F.-BÀ.

Irjn-hn-Úm\ tI{µw ImÀUv, ] -̄\w-Xn« & tUm. kn.-]n. tdm_À«v, ko\n-bÀ kbânÌv
B³Uv slUv, sF.-kn.-F.-BÀ., Irjn hnÚm\ tI{µw, ImÀUv, ] -̄\w-Xn« 

N¡sb "\mw ]mgm¡pw tZh-^ew' F¶ hnti-j-W-¯nÂ\n¶pw "\mw sXc-sª-
Sp¯ tZh-^ew'  F¶ hnti-j-W-¯n-te¡v  Ghcpw  tNÀ¶v  ssI]n-Sn-¨p-bÀ¯p¶ Hcp
ImgvN-bmWv Ignª Ipd¨v hÀj-§-fmbn cmP y-¯m-I-am\w ImWp-¶-Xv. ImÀjn-I-ta-J-e-
tbmSv XmZmßyw {]m]n-¨n-«pÅ \½psS kwkvIm-c-¯n-sâbpw `£-W-{I-a-¯n-sâbpw `mK-
am-bn-cp¶p ¹mhpw AXnsâ Hmtcm `mK-§fpw F¶v tcJ-IÄ kqNn-¸n-¡p-¶p.

\½psS "cmw  Iev]-hr£w'  F¶p hnti-jn-¸n-¡p¶ N¡bv¡v  "]mh-§-fpsS  ^ew'
(Poorman’s Fruit) F¶ hnfn-t -̧cmWv s]mXpsh \ÂI-s -̧«n-cp-¶-Xv. ]Ýn-a-L-«-¯nsâ kz´w
F¶v  Icp-X-s¸-Sp¶  ¹mhv,  _w¥m-tZ-insâ  tZio-b- -̂ehpw  {ioe-¦-bpsS  "ssdkv  {So'
bpamWv. Chn-S-§-fnÂ FÃmw-Xs¶ N¡-bpsS D]-tbm-K-¯nepw A\p-_Ô hnj-b-§-fnepw
Kth-j-W-§fpw imkv{Xob kwkvI-cW apd-Ifpw km[m-c-W-am-Wv. Chbv¡p ]pdsa ate-
jy,  hnb-äv\mw,  Xmbvemâv,  tlmwt¦mMv,  ssN\  XpS§n  ]t¯mfw  cmP y-§-fnÂ
N¡ DÂ¸-¶-§Ä imkv{Xo-b-ambn \nÀ½n-¡-s -̧Sp-¶p.

C§v, sIm¨p-tI-c-f-¯nÂ s^{_p-hcn apXÂ Ppsse hsc an¡-hmdpw FÃm ho«p-h-
f-¸p-I-fnepw N¡ kar-²-ambn e`n-¡p-¶p. AXnÂ Ipsd hr£-¯nÂ\n¶p-Xs¶ \in-¡p-
¶p. {]tXy-In¨pw "Iqg' C\w D]-t`m-K-¯nsâ Imcy-¯nÂ hfsc ]n¶n-em-Wv. aäp NneXv
hnf-sh-Sp-¸nepw XpSÀ¶pÅ ssIImcyw sN¿-enepw \jvS-s¸-Sp-¶p. hfsc Ipd¨p am{Xta
tIc-fo-b-cpsS Xo³ta-i-bnÂ F¯p-¶p-Åq. DbÀ¶ aqeyw IÂ¸n-¡-s¸-Sp¶ Ahm-¡m-tUm,
Heohv  XpS-§nb ^e-§Äs¡m-¸-amWv t]mj-I-Kp-W-¯nÂ N¡-bpsS Øm\w.  hnäm-an-\p-
IÄ, [mXp-e-h-W-§Ä, amwkyw, \mcv, ImÀt_m-ssl-t{Uäv F¶n-h-bpsS k´p-enX km¶n-
[yhpw sImgp-¸nsâ Akm-¶n-[yhpw N¡sb Hcp kao-Ir-X- -̀£-W-¯nsâ Øm\-t -̄¡p-
bÀ¯p-¶p.  a[y-h-b-tÊmsS  Pohn-X-ssi-eo-tcm-K-§Ä¡v  ASn-s¸-Sp¶  tIc-fob  kaq-l-
¯n\v N¡bpw N¡ DÂ -̧¶-§fpw Hcm-izm-k-amIpw F¶ Imcy-¯nÂ XÀ¡-an-Ã.

Hcp hÀjw icm-icn 280 aney\p apI-fnÂ N¡ tIc-f-¯nÂ e`y-am-Ip¶p F¶v IW-
¡p-IÄ  kqNn-¸n-¡p-¶p.  If-s]m«n  2  amkw  Ign-ªmÂ CSn-¨¡bmbpw  4  amk-sa-¯n-
bmÂ ] -̈N-¡-bmbpw  XpSÀ¶v  N¡- -̧g-ambpw  D]-tbm-Kn-¡p-¶p.  C{X-b-[nIw  DÂ]m-Z\w
DÅ-Xp-sImണി ^e-ambn am{Xw N¡sb ImWp-I-bm-sW-¦nÂ N¡-bpsS ]qÀ® D]-tbmKw
{]bm-k-ta-dn-b-Xm-bn-cn-¡pw. Imc-Ww, N¡-bpsS LS\ A\p-k-cn¨v \¶mbn hnf-ªv, hnf-
sh-Sp¯p Ign-ªmÂ, BZys¯ aWn-¡q-dp-I-fnÂ Xs¶ DbÀ¶ tXmXn-epÅ F¯n-en³
(ethylene) DÂ]m-Z\w Dണ -്Ip-Ibpw CXv ImcWw thK-¯nÂ ]gp-¡p¶ kml-N-cy-am-Wp-Å-
Xv. AXm-b-Xv, Npf-I-fpsS arZp-Xzw, \ndw, cpNn, aWw, Pemwiw XpS-§n-b-h-bn-sems¡ {]I-
S-amb hyXym-k-§Ä kw -̀hn-¡pw. C{]-Imcw arZp-hm-Ip-Ibpw LS-\m-hy-Xymkw kw -̀hn-¡p-
Ibpw sN¿p-¶-Xn-\mÂ hnf-sh-Sp¯v \nÝn-X-k-a-b-¯n-\Iw hn]-Wn-bntem kwkvI-c-W-im-
e-I-fntem F¯n-¡p-¶-XmWv C¶v km[m-c-W-bmbn sNbvXp-h-cp-¶-Xv. അത  ണക്ണി A\n-
hm-cy-amb \jvSw Ipd-bv¡p-¶-Xn\v N¡ Hcp kao-Ir-X-þ-ssPh ] -̈¡-dn-bmbpw ^e-ambpw
Htc -t]mse Icp-Xp-¶-XmWv \Ã-Xv.

N¡ hmWn-P ym-Sn-Øm-\-¯nÂ D]-tbm-K-s¸-Sp-¯n, hÀjw apgp-h³ N¡sb \½psS
`£-W-¯nsâ `mK-am-¡p-¶-Xv. `£y-kp-c£ Dd-¸m-¡p-¶-Xn\v Gsd klm-b-I-am-bn-cn-¡pw.
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tIc-f-¯nÂ C¶s¯ kml-N-cy-¯nÂ, ho«p-h-f-¸p-I-fnÂ \n¶pÅ tiJ-cWw BWv BZy-
L-«w.  Xan-gv\m-«nepw IÀ®m-S-I-¯nepw hmWn-P y-ta-J-ebv¡v klm-b-I-am-Ip¶ hn[-¯nÂ
¹mhv  tXm«-§-fnÂ  sXc-sª-Sp¯  C\-§Ä  hfÀ¯n-h-cp-¶p.  ho«p-h-f-¸p-I-fnÂ\n¶pw
kw -̀cn¨v kwkvI-c-W-im-e-I-fnÂ F¯n-¡p-¶-Xn\v ioXo-I-cn¨ hml-\-§Ä klm-b-I-am-Wv.
{]tXy-In¨pw ^e-ambn D]-tbm-K-s -̧Sp-¯p-¶-Xn-\m-sW-¦nÂ kwkvI-c-W-im-e-bnÂ F¯n-¡-
gn-ªmÂ N¡ രികണി co-Xn-bnÂ kq£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

N¡-bpsS ]pd¯v Irjn-bn-S-§-fn-setbm atäm s]mSn-Ifpw amen-\y-§fpw ]än-¸n-Sn-¨n-
cn-¡m³ km[y-X-bp-ÅXv  sImണി 20%  hocy-apÅ tkmUnbw  sslt¸m-t¢m-tdäv  emb\n
X¿m-dm¡n AXnÂ Igp-In, Pemwiw tXmÀ¯n-sb-Sp¯v kotdm F\ÀPn IqÄ tN¼-dp-I-
fnÂ ASp¡n  kq£n-¡m-hp-¶-Xv.  C{]-Imcw  kq£n-¡pI hgn,  N¡ ]gp¯p t]mIp-¶-
Xnsâ thKw Ipd-bv¡p-hm³ km[n-¡pw.

CXn-\p-]p-d-sa,  N¡-bpsS  ]pdw-apÅ am{Xw  sajo³sImണി \o¡w  sNbvXv,
taÂ -̧dª emb-\n-bnÂ  ap¡n  DS³Xs¶ Xm]-\ne  11þ13  degree  celsius {Iao-I-cn¨
tN¼-dp-I-fnÂ kq£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

N¡-bpsS hmWn-P ym-Sn-Øm-\-¯n-epÅ aqey-hÀ²-\-hn-\pÅ Hcp  Uk-t\mfw
kmt¦-Xn-I-hn-Zy-IÄ  ]¯-\w-Xn«  PnÃ  Irjn-hn-Úm-\-tI{µ  P\-]-¦m-fn-¯-t¯msS
X¿m-dm¡n F ടിരിക്കു -̄ n-«p-ണി. \nÀÖ-eo-I-cWw AYhm DW¡n kq£n-¡Â BWv Ah-
bnÂ {][m-\-s -̧«-Xv.

kwØm\  Irjn-hn-I-k\wþIÀj-I-t£a  hIp-¸nsâ  klm-b-t¯msS  N¡-
bpsS {]mY-anI kwkvI-c-W-tI-{µ-\nÀ½m-W-]-²-Xn-bnÂ DÄs -̧Sp-¯n-bmWv CXn-\m-
bpÅ kmt¦-Xn-I-hnZy \ho-I-cn-s -̈Sp-¯n-«p-Å-Xv.

DÂ]-¶-§Ä
1. CSn-¨¡ (65þ95 Znhkw hsc) DW-¡n-bXv
2. ]¨-¨¡ (125þ150 Znhkw hsc) DW-¡n-bXv
3. N¡-¡pcp (125þ165 Znhkw hsc) DW-¡n-bXv
4. ]gp¯ N¡ þ hcn¡ C\w (155þ165 Znhkw hsc)-D-W-¡n-bXv
5. ]gp¯ N¡ þ Iqg-C\w (150þ160 Znhkw hsc) DW-¡n-bXv

DÂ¸¶ khn-ti-j-X-IÄ

efn-Xhpw sNe-hp-Ip-dªXpamb kmt¦-Xn-I-hnZy Xmc-X-tay\ km[m-cW DW-
¡p-¶-Xn-\p ള sajo-\p-IÄ Xs¶ aXn-bmIpw DW-¡n-bXv Xncn¨v IpXnÀs¯-Sp-¡p-
hm-\m-sW-¦nÂ Ipd¨p kabw aXn (5 an\n«v am{Xw) Ir{Xn-a-cm-k-h-kvXp-¡tfm kwc-
£n-X-h-kvXp-¡tfm CÃ DW-¡p-t¼mÄ Afhp Ipd-bp-¶-Xn-\mÂ Ipdª tÌmtdPv
Bhiyw hÀjw apgp-h³ N¡ hn`-h-§Ä Xo³ tai-bnÂ F¯n¡mw XpSÀ -̈bmbn
Cu DÂ -̧¶-§Ä Akw-kvIrX hkvXp-hmbn D]-tbm-Kn-¨p-sImv hmWn-P ym-Sn-Øm-\-
§Ä DÂ -̧¶-§Ä \nÀ½n-¡mw.
     Cu A©v kwkvI-c-W-co-Xn-IÄ, N¡ Iqgtbm hcn-¡tbm GXp ]mItam
Bbn-t¡ms« Hcp temUv Bbn F¯p-¶-Xv. Ah-sbÃmw Xs¶ kam-\-hn-Zy-IÄ D]-
tbm-Kn¨v  Hä-bn\w  sajo-\p-IÄ  kwkvI-cn-s¨-Sp-¡p-hm³  km[n-¡p-¶-Xn-\pÅ  Hcp
amÀ¤-amWv. Ch D]-tbm-Kn¨v XpSÀ DÂ¸¶ \nÀ½m-W-¯n\v A\- -́km-[y-X-I-fm-Wv.
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CSn- -̈¡-bnÂ\n¶pw  C³Ì³Uv  kq¸v  anIvkv,  ]¨- -̈¡-bnÂ\n¶pw  ]mkvX,
\yqUnÂkv, N¡-¡p-cp-hnÂ\n¶pw FIvkv{SqUv ss{^wkv kv\mIvkv, ]gp¯ N¡-
bnÂ\n¶pw tNm¡-teävUv, {Un¦v ]uUÀ XpS-§nb ]e cmP y-§-fnepw {]Nm-c-¯n-ep- -
ണി.  Ah-bnÂ H¶mWv N¡-¡pcp  DW-¡nb s]mSn  D]-tbm-Kn-¨pÅ FIvkv{Sq-SUv
kv\mIv. Cu DÂ -̧¶-¯nÂ Ir{Xna hkvXp-¡Ä H¶pw Xs¶ CÃ. [m\y-s]m-Sn-Ifpw
N¡-¡pcp  s]mSnbpw  tNÀ¯v  \nÝnX  Xm]-\n-e-bnÂ  X¿m-dm¡nb  cpNn-¡q-«p-
IÄ \ÂIn eman-t\-äUv Ih-dp-I-fnÂ Kym\ ^vf^v sNbvXv ]mbv¡v sN¿p¶p. C{]-
Imcw kwcw-`-IXz hnI-k-\-̄ n\pw IÀj-I-cpsS DÂ]-¶-§Ä¡pw AÀl-amb hne
In«p-¶-Xn\pw  klm-b-I-am-Ipw-hn[w  ]¯-\w-Xn«  PnÃ  Irjn-hn-Úm-\-tI-{µw.  Hcp
Zim-_vZ-¯n-te-sd-bmbn  N¡-bpsS  aqey-hÀ²-\-hn-\mbn  ]cn-{i-an-¨p-h-cp-¶p.  C{]-
Imcw ]nc-K-W\ \ÂIn-bn-«pÅ taJ-e-IÄ

1. DÂ -̧¶-§Ä¡pÅ t{]mt«m-t¡mÄ
2. sajo-\p-I-fpsS {]m[m-\yhpw D]-tbm-Khpw
3. DÂ]-¶-¯n-\-\p-tbm-P y-amb ]mbvt¡-PnwKv
4. DÂ]-¶-\nÀ½m-W-¯nepw ]mbv¡nw-Knepw KpW-\n-e-hmc \nb-{ -́W-§Ä
5. hnhn[ apXÂap-S-¡nÂ Ime-¯n-\-\p-kr-X-amb kpc-£nX DÂ]-¶-§Ä
6. HmÀKm-\nIv  kÀ«n-^n-t¡-j³,  {_m³Unw-Kv,  t{SUv  amÀ¡v  cPn-kvt{S³,

ssek³knwKv XpS-§n-b-h-bnÂ amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä
7. N¡-bpsS t]mj-Ihpw Btcm-Ky-]-c-hp-amb km[y-X-IÄ
8. N¡-bnÂ\n¶pw Dt]mÂ -̧¶-§Ä
9. hn]-W-\-km-[y-X-IÄ
10. kwcw-`-IXz hnI-k\ ]cn-io-e-\-§Ä

       N¡sb kvt\ln-¡p¶ At\-I-cpsS Iq«mb ]cn-{iaw CXn-\p-Å-Xp-sImണി

AXnsâ hmWn-P y-]-c-ambpw ImÀjn-I-ambpw Btcm-Ky-]-c-ambpw D]-tbm-K-s -̧Sp-¯m-
hp¶ Hcp kml-N-cy-am-Wp-Å-Xv. AXp-sImണി `£y-kw-kvI-cW taJ-e-bpsS kmt¦-
Xn-IXzw bYm-hn[n Däs¡m ണി \ap¡v {]IrXn \nÀtem`w X¶n-cn-¡p¶ N¡-bpsS
D]-tbmKw hÀ²n-¸n-t¡ണXv Bh-iy-am-Wv. 
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N¡ hnf-sh-Sp-¡p-t¼mÄ
tUm. kn.-sI. ]nXmw-_-c³ (ap³ Ub-d-IvSÀv, tIcf ImÀjnI kÀh-I-em-im-e), Ub-d-IvSÀ (Ir-jn

hn`m-Kw), skâÀ t^mÀ Cs¶m-th-j³ C³ kb³kv Bâv tkmjyÂ B£³ (kn-Ê)

tIc-f-¯nse  kwØm-\-̂ -e-ambn  {]Jym-]n-¨n-«pÅ "N¡'  ASp- -̄Im-ew-hsc  Xosc
hymh-km-bnI ASn-Øm-\-¯nÂ Irjn sN¿p-Itbm AXnsâ Dev]-¶-§Ä th ണ-co-Xn-bnÂ
aqey-hÀ[\ \S¯n hnÂ¡p-Itbm sNbvXn-cp-¶n-Ã.  N¡ Hcp  ] -̈¡-dn-bmbpw  ]g-ambpw
ഉപങയിര്ഗിേണ്ടിക്ക്റിരിക്കുണണങ്േണ്ടിലും ിരിക്കുക  Ah-bpsS  hmWnP y  hn]-W-\-X{´w  C\nbpw  hnI-kn-¸n-t¡--
ണേണ്ടിbn-cn-¡-p¶p. ASp- -̄Im-e-¯mbn Cu hnS-hp-IÄ \nI-¯p-hm-\mbn kÀ¡mÀX-e-¯nepw
k¶² kwL-S-\-Ifpw IÀj-Icpw apt¶m-«p-h-¶n-«p-ണി.

tIc-f-¯nÂ C¶v ImWp¶ ¹mhnsâ `qcn-`m-Khpw X\nsb
hfÀ¶tXm  AXnsâ  P\n-X-I-ta·  a\-Ên-em¡n  \«tXm  AÃ.
BZy-ambn  {Km^väv  coXn-bnÂ ¹mhv  \Sp-hm³ XpS-§n-bXv  1961\v
tij-am-Wv. F¶mÂ Cu coXn¡v {]Nmcw kn²n-¨Xv 2000\p tij-
hpw.  Ipcp \«v  hfÀ¯p¶ ¹mhv  Imbv^ew Xcp-hm³ 5 hÀj-
t¯mfw kabw FSp-¡p-sa-¦nepw {Km^väv sNbvX ¹mhv 3þmw hÀjw Xs¶ hnf-hp-X-cp-¶-
Xm-Wv. tIc-f-¯nse Imem-h-Øbpw `q{]-Ir-Xn-bnÂ N¡ Unkw-_À apXÂ sk]väw-_À
hsc e`y-am-Wv. ] -̈¡-dn-bmbpw ]g-ambpw N¡ hnf-sh-Sp-¡p-t¼mÄ km[m-c-W-
K-Xn-bnÂ  AXnsâ  aq¸n-s\-¡p-dn¨v  A[nIw  Bcpw  {i²n-¡m-dn-Ã.  \o-Im-
es¯ ]cn-Nbw Bkv]-Z-am¡n am{X-amWv N¡ hnhn[ Zni-I-fnÂ hnf-sh-Sp-¡p-
¶-Xv. ¹mhnsâ Hcp ]pjv]w hncnªv aq¶p apXÂ F«p amk-̄ n-\p-Ån-emWv
Ah hnf-sh-Sp-¡p-hm³ ]mI-am-Ip-¶-Xv. CXv ImWn-¡p-¶Xv ]qhv CSp¶ ka-
bs¯ Bkv]-Z-am¡n hnf-sh-Sp-¡p¶ coXn Xocn {]mtbm-Kn-I-a-Ã. 

N¡ ]g-ambn hnf-sh-Sp-¡p-hm³ Xmsg-¸-d-bp¶ amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä kzoI-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

1. ¹mhnÂ\n¶v ]qÀ® hfÀ¨ F¯nb N¡-bmWv aqey-hÀ²nX DÂ¸-¶-§Ä Dണ -്¡m³
Gähpw A\p-tbm-P yw.

2. aq¸v F¯p-¶-Xn\v Ipd¨v Znh-k-§Ä¡v ap¼v hnf-sh-Sp-¡p-I-bm-sW-¦nÂ AXnÂ\n¶v
In«p¶ Npf-bpsS am[p-cy-¯n\pw KpW-¯n\pw kmc-amb amä-§Ä kw -̀hn-¡p-¶-Xm-Wv.

3. ]gp-¡p-hm³ FSp-¡p¶ N¡-bpsS \ndw Cfw-]- -̈bnÂ\n¶v aªtbm Xhnt«m Bbn
amdpw.

4. aq¶p N¡-bpsS apÅp-IÄ kqNn-ap-\-t]mse aqÀ -̈bp-Å-Xm-bn-cn-¡pw.
5. N¡-bpsS apÅv ]gp-¡p-¶-Xn-t\m-S-\p-_-Ôn¨v ]c¶v Ah X½n-epÅ AIew IqSp-X-

embn Ip-h-cp-¶p.
6. ]gp¯ N¡ ]Xnsb AaÀ¯n t\m¡n-bmÂ Ah sNdp-Xmbn Xmgv¶v t]mIp-¶-Xmbn

ImWmw.
7. N¡ ]gp-¡p-¶-tXm-S-\p-_-Ôn¨v N¡-bpsS XnÂ ImWp¶ Ce aª-fn-¨n-cn-¡pw.
8. ]gp¯  N¡  ssIsImണി X«n  t\m¡n-bmÂ  Ah  Hcp  Hm«-]m-{X-¯nÂ  X«p¶

i_vZm-\p-I-cWw Dണ്bn-cn-¡pw.
9. ]gp¯ N¡ D¨-bv¡p-tijw am{Xta hnf-sh-Sp-¡m-hq.  C{]-Imcw sN¿p-t¼mÄ

N¡-bnÂ\n¶v HSn¨v Cd-§-D¶ Id-bpsS (em-ä-Ivkv) Afhv hfsc Ipd-bpw.
taÂhn-h-cn¨ kqN\IfnÂ\n¶pw ct ണ് AXn-e-[n-Itam A\p-Iq-e-a-sW-¦nÂ N¡

]gp- -̄Xmbn IW-¡m-¡mw. \Ã aq -̄N¡ hnf-sh-Sp¯p Ign-ªmÂ Ah aq¶p apXÂ
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Ggp Znh-k-¯n-\Iw (Im-em-h-Ø-b-\p-k-cn-¨v) \Ã-t]mse ]gp¯v N¡bv¡v am{X-apÅ Hcp
cq£ KÔw D ണ്bn-cn-¡pw.

]gp¯ N¡ A[n-I-Zn-hkw kq£n¨p hbv¡p-hm³ km²y-a-Ã. Ah hfsc thKw
Xhn«p \nd-ambn amdn Noªp-t]m-Im-dp-ണി. F¶mÂ N¡ \Ã-t]mse aqs¸¯nb ]gp-¡p-¶-
Xn\p ap¼pÅ N¡ 11-þ13 degree celsius NqSnÂ 85þ95% Bt]-£n-I-km-{µ-X-bpÅ tÌmÀ apdn-
bnÂ kq£n-¡p-I-bm-sW-¦nÂ Ah 3þ6 amkw hsc kq£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

] -̈¡-dn-bv¡mbn  N¡  hnhn[  Zi-I-fnÂ  hnf-sh-Sp-¡m-dp-ണി.  CSn- -̈¡,
sIm -̄¨¡  F¶o  hnhn[  Zi-I-fnÂ  Ch  amÀ¡-änÂ  e`y-am-Wv.  ¹mhnÂ
N¡   ]e  Ah-Ø-I-fnÂ  D ണ -്¡p-¶-Xp-sImണി Htc  ¹mhnÂ  Xs¶
hnhn[ Zi-I-fnÂ DÅ N¡ e`y-am-Wv. 

N¡-¡pcp  Dണ്Ip-¶-Xn\v  ap¼pÅ  Cfw  N¡-bmWv  N -̈¡-dn-bv¡mbpw  A¨m-
dn-\mbpw FSp-t¡ണ--Xm-Wv. Cu Ah-Ø-bnÂ N¡-bpsS ]pdw-sXmen \Ã ]¨ \nd-ap-ÅXpw
AXnÂ apI-fn-epÅ apÅp-IÄ ASp- -̄Sp¯v ØnXn sN¿p-¶Xpw I«n-Iq-Sn-bXpw Bbn-cn-
¡pw. CSn-¨¡ ]cp-h-¯nÂ N¡ hnf-sh-Sp-¡p-t¼mÄ AXn-\p-ÅnÂ Ipcp D ണm-Ip-sa-¦nepw
Ah-bpsS ]pdw-sXmen hfsc t\À¯Xpw I¯n-sImണി Ffp¸w apdn-¡m-hp¶ coXn-bnÂ
DÅ-Xp-am-Wv.

aq¸-\p-k-cn¨v N¡sb 6 hn`m-K-§-fmbn Xcw-Xn-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.
1. Xosc  Cfw-N¡þ  Ch  ] -̈¡-dn-bmbpw  A¨m-dn-\mbpw  D]-tbm-Kn-¡mw.  CXnÂ

N¡ Npfbpw Ipcphpw Dണ -്Im-dn-Ã. C -̄c-¯n-epÅ N¡ Idn-sh-bv¡p-I-bm-sW-¦nÂ
tImgn Cd-¨n-bpsS Hcp kzmZv Dണ്Im-dp-ണി.

2. N¡bpsS Npfbpw Ipcphpw D ണ -്Im³ XpS-§p¶ AhØþ Cu Zi-bnÂ Ah ] -̈¡-
dn-bmbn D]-tbm-Kn-¡m-sa-¦nÂ Ah A¨m-dn-\mbn km[m-cW D]-tbm-Kn-¡m-dn-Ã.

3. N¡-bpsS Npfbpw Ipcphpw D ണ്bn XpS-§p¶ AhØ þ ]pdsa FSp¯p t\m¡p-
t¼mÄ CXnÂ N¡-¨p-fbpw Ipcphpw ImWp-sa-¦nepw Ah hfsc Ffp¸w I¯n D]-
tbm-Kn¨v sNdp IjvW-§-fm-¡mw. Cu Zi-bnÂ DÅ N¡ Idn shbv¡p-t¼mÄ Ipcp-
hnÂ taepÅ ]mS FSp¯v amtä ണ Bh-iy-an-Ã.

4. Ipcphpw Npfbpw apgp-h-\mbpw Dണmb AhØ þ häepw Idn-Ifpw D ണm-¡p-hm\pw
D]-tbm-Kn-¡m-sa-¦nepw  N¡-¡p-cp-hn\pw  Npfbv¡pw  thhv  hyXym-k-am-b-Xn-\mÂ  Ah
hyXykvX coXn-bn-emWv thhn-¡p-¶-Xv.

5. Ipcphpw  Npfbpw  apgp-h-\mbpw  ]mIw  Bb  AhØ  -þ  Idn-IÄ  Dണm-¡p-hm\pw
Nn]vkn\pw Cu hn`m-K-¯nÂs¸« N¡-¨p-fbpw Ipcphpw D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. Iqg
N¡bpw hcn-¡- -̈¡bpw X½n-epÅ hyXymkw Cu Ah-Ø-hsc Imcy-ambn {]I-S-a-Ã. 

6. ]qÀ®-ambpw N¡ ]gp¯ AhØ : Cu Ah-Ø-bnÂ N¡-¨pf shÅ IeÀ¶ Cfw
aª \nd-t¯mSp IqSn-b-Xm-bn-cn-¡pw. Ipcp I«n IqSn-bXpw AXnÂ ]pd-ta-bpÅ ]mS
Ffp¸w  FSp-¯p-am-äp-hm³  ]äp¶  coXn-bnepw  Bbn-cn-¡pw.  Cu  Zi-bn-epÅ  N¡-
bmWv ]g-¯n-\mbn hnf-sh-Sp-¡p-¶-Xv.

hn]-W-\-̄ n-\mbn Zqc-tZ-i-§-fn-te¡v N¡ Ibän Ab-bv¡p-t¼mÄ Ah tISp-Iq-
SmsX Ccn-¡p-hm-\mbn {]tXyIw {i²n-t¡--Xm-Wv. N¡-bnÂ sNdnb Zzmc-§Ä Ds ണ¦nÂ
AXnÂ¡qSn  AWp-¡Ä  Ibdn  N¡  hf-sc-thKw  Noªp-t]m-Im³  Imc-W-am-bn-¯o-
cpw. \Ã-t]mse aq -̄N¡ ]dn- -̈tijw 3þ7 Znh-k-¯n-\Iw apgp-h-\mbpw ]gp-¡p-¶-Xn-\mÂ
I -̈h-S-¡mÀ km[m-cW ]qÀ® aqs¸-¯p-¶-Xn\v  ap¼mbn  hnf-sh-Sp-¡m-dp-ണി.  C{]-Imcw
hnf-sh-Sp-¡p-t¼mÄ Ah-bpsS ss\kÀ¤nI KpW-§Ä Ipd-ªp-t]m-Ipw. 
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aÕy KpW-ta·
ഡോ.. എ. എ. സയ്നനുദുദ്ധീന, പ്, പ്രിൻസിപ പ്രിപ്പൽ സിപയന്റിസപ പ്രിസ്റ്, സ, സസിപൻപ്ൻട്രൽ ഇൻസ് പ്രിറ്റ്യൂസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക് പ്രിഷപട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ്റ്, 

സൻട്രകക്നോളജട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ്റ്, , (CIFT), സൊനോച് പ്രി 

Hcp \mSnsâ ഏറ്റ്യൂവറവ {][m-\-amb BtcmKy k¼-¶-amb Hcp P\-X-bm-Wv, Btcm-Ky-
¯nâ  {]m[-an-Im-Sn-Øm\w  AhÀ¡p  e`y-amb  Blm-c-hpw,  KpW-ta-·-bpÅ  Blmcw
ആവശ്യമനോയ tXmXnÂ GhÀ¡pw e`y-am-¡p-I- F-¶p-ÅXv kmaqly \oXn-bnse Ahn-`mPy
LS-I-ambn ൊണകനോകകണ്ടതാണ്.നോണ. `£-W-̄ nsâ KpW-ta· AXnsâ cpNn, \ndw _mly-`wKn
XpS-§n-b-h-tb-sbm¶pw A{i-bn-¨Ã Ccn-¡p-¶-Xv. icoc hfÀ¨bv¡pw am\-knI hnI-k-\-
¯n\pw  Bhiyw  കവണ്ടLS-I-§-fmb  A¶-Pw,  amwkyw,  sImgp¸v,  [mXp-e-h-W-§Ä,
വവറ്റ്യൂമ പ്രി്റൊൾ XpS-§n-bh കവണ്ടA\p-]m-X-¯nÂ AS-§n-bn-«pÅ `£-W-amWv Btcm-Ky-]-c-
amb Pohn-X-¯n\v  കവണ്ടത.  F¶mÂ \½psS \m«nse `qcn-`mKw P\-§-fp-tSbpw `£-W-
¯nÂ A\p-`-h-s -̧Sp¶ amwky-¯nsâ Ipdhv Hcp {][m\ \yq\-X-bm-Wv. \ap¡p e`y-amb
aÕy k¼-¯nsâ icn-bmb D]-tbmKw Hcp ]cn[n hsc Cu {]iv\-¯n\v ]cn-lm-c-am-Ipw.

aÕyw hfsc {]m[m-\y-apÅ Hcp hkvXp-hm-Wv. AXv hfsc thKw Zln-¡p-Ibpw
ico-c-̄ nÂ  BKn-cWw  sN¿-s -̧Sp-Ibpw  sN¿p¶  `£-W-]-ZmÀ°-§-fpsS  t]mj-I-
aqeyw \nÝ-bn-¡-s -̧Sp-¶-Xv. AXnÂ AS-§n-bn-cn-¡p¶ LS-I-§-fpsS Af-hn-t\bpw KpW-
t¯bpw B{i-bn-¨mWv aÕy-¯nsâ `£W tbmKy-amb `mK-§-fnÂ

Pemwiw 67þ90%
amwkyw (s{]m-«o³) 10þ20%
sImgp v̧ 0.4þ20%
[mXp-e-h-W-§Ä 0.5þ2% F¶o Af-hnÂ AS-§n-bn-cn-¡p¶p.

amwkyw   (Protein)

s{]m«o³ AYhm amwkyw  ico-c-̄ nse tImi-§-fp-sSbpw  മറ്റ്യൂ്വ \nÀ½m-W-¯n\v
കവണ്ട ASn-Øm\ LS-I-am-Wv.  കവണ്ടപ്താണ്.  Af-hnÂ KpW-ta-·-bpÅ amwkyw e`y-am-bn-sÃ-
¦nÂ AXv ico-c-̄ nsâ icn-bmb hfÀ¨bv¡pw hnI-k-\-¯n\pw XS-Ê-am-Ipw. kky-P-\y-
amb amwkyw ]e-t¸mgpw KpW-ta-·-bnÂ ]nt¶m-¡-am-sW¶v ൊണ്ട പ്രിട്ട് ഓഫ് ്ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. amwkyw Aant\m
A¾-§Ä  സൊനോണ്ടറ \nÀ½n-¡-s -̧«n-cn-¡p-¶p. ico-c-¯n\v Bhiyw  കവണ്ടറന Aant\m A¾-
§Ä കവണ്ട A\p-]m-X-¯nÂ DÅ amwky-¯n-\mWv t]mj-I-aqeyw IqSp-XÂ.

kky-P-\y-amb amwky-¯nÂ CXv ]e-t¸mgpw  ഉണ്ടനോൊനോപ പ്രിലി. \½psS \m«nÂ {]tXy-
In¨pw  Ipdª hcp-am-\-¡m-cpsS  CS-bnÂ  C¯-c-¯n-epÅ t]mj-I-¡p-dhv  hen-sbmcp
{]iv\-am-Wv. Cu ]Ým-¯-e-¯nÂ aÕy-amw-k-¯nsâ {]kàn hf-sc-bm-Wv.

Aant\m A¾-§Ä icn-bmb അ്റ,നോതാണ്.ത പ്രിലറണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് AXn-\mÂ CXnsâ t]mj-I-aqeyw
hfsc DbÀ¶-Xm-Wv.  aÕy-amw-k-¯nsâ LT-\-bpsS {]tXy-I-Xaqew CXv  hfsc thKw
Zln-¸n-¡-s -̧Sp-¶p. മറ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട് kky ktXy-Xc amwky-§-tf-¡mfpw hfsc thKw Zln¨p tNcp-¶-
Xn-\mÂ  aÕy-amw-ky-¯nsâ  t]mj-I-KpWw  hfsc  thKw  e`y-am-Ip-¶p.  F¶p-ÅXpw
CXnsâ Hcp khn-ti-j-X-bm-Wv. kÀtÆm-]cn മറ്റ്യൂ് amwkm-lm-c-§-fp-ambn Xmc-Xayw sN¿p-
t¼mÄ aÕyw sNe-hp-Ip-d-ª-XmWv F¶p-ÅXpw hfsc {]m[m-\y-aÀln-¡p-¶p.

sImgp-¸p-IÄ   (Fats and Oils)

aÕy-¯nÂ sImgp-¸nsâ Afhv Xmc-X-tay\ Ipd-hm-Wv. IqSmsX മറ്റ്യൂ് kky-k-tky-
Xc F®-I-fnÂ [mcm-f-ambn ImWp¶ ]qcnX A¾-§-f-S-§nb sImgp¸v (Saturated Fat) aÕy-
¯nÂ hfsc Ipd-hm-Wv. ]Icw {]tXy-I-X-c-¯n-epÅ A]q-cnX A¾-§Ä (Poly Unstaurated
Fatty Acid – PUFA) AS-§nb sImgp-¸p-IÄ [mcm-f-ambn ImWp-¶p. Ch-bpsS KpW-§-sf-¡p-
dn v̈  hfsc hni-Z-amb ]T-\-§Ä  ്ൻട്രന പ്രിട്ട് ഓഫ് ്ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  cà-¯nse sImgp -¸nsâ Awihpw sImf-
kvt{Smfpw  Ipd-bv¡p-¶-Xn\pw  cà-{]-hmlw Iq«p-¶-Xn-\p-apÅ  PUFA bpsS kwi-bm-Xo-X-
ambn sXfn-bn-¡-s -̧«n-«p-Å-Xm-Wv.  lrt{ZmKw \nb-{´n-¡m³ Hcp Huj-[-ambn  (PUFA) D]-
tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  PUFA bnse EPA  (EICOSAPENTAENOIC  ACID) bpw  DHA
(DOCOSAHEXAENOIC  ACID) bpw  CXn\v  {]tXyIw  D]-tbm-Kn-¨p-h-cp-¶p.  (D-Zm-l-c-W-¯n\v
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Max  EPA,  EPA Caps XpS-§n-b-h) `£-W-¯nÂ [mcmfw aÕyw DÄs -̧Sp-¯n-b-t¸mÄ cà-
¯nse  tImf-kvt{Sm-fnsâ  Afhv  KWy-ambn  Ipd-ª-Xmbn  ]T-\-§Ä sXfn-bn-¨n-«p ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് -v.
PUFA ico-c-̄ nÂ sImf-kvt{Sm-fnsâ BKn-c-W-t¯bpw \nÀ½m-W-t¯bpw aµo-`-hn-¸n-¡p-¶-
Xm-bmWv ൊണ്ടറ, പ്രിൻട്ര പ്രിച് പ്രിട്ട് ഓഫ് ്ള്ളത. EPA cà-¯nse പകളറ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട് സലറ്റ്യൂ്ൊൾIqSn-t -̈cÂ (Aggregation) Hcp ]
cn-[n-hsc  \nb-{´n-¡p-¶-Xmbn  ൊണ്ട പ്രിട്ട് ഓഫ് ്ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  A§ns\ CXv  lrt{ZmZ  \nb-{´-W-¯n\v  Hcp
D]m-[n-bmbn amdp-¶p.

Aem-kvI³ FkvIn-tam-I-fnÂ \S-¯nb ]T-\-§-fmWv aÕy sImgp-¸p-I-fpsS Cu
{]tXy-I-X-IÄ shfn-¨¯p സൊനോണ്ടറവരനോൻ CS-bm-¡n-b-Xv. \½psS Xoc-{]-tZ-i¯pw lrt{Zm-K-
_m[ Xmc-X-tay\ Ipd-hm-b-Xn-\v  Imc-Whpw CXp-X-s¶-bmWv F¶v A\p-am-\n-¡p-¶-XnÂ
സതാണ്.റ്റ്യൂ്സണ്ടന്റിറ്റ്യൂട്ട് tXm¶p-¶n-Ã.

[mXp eh-W-§Ä     (Minerals)

aÕyw [mXp-e-hW kar-²-amb Hcp `£W ]ZmÀ°-am-Wv. AXnÂ ImÂkyhpw
t^mkv^-dkpw  [mcm-f-ambn  AS-§n-bn-cn-¡p-¶p.  sN¼v,  Ccp-¼v,  apX-em-b-h-bpsS eh-W-
§fpw  aÕy-¯nÂ  ധനോരനോളമനോയറണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  Nne  aÕy-§-fnÂ  Ccp¼v  12mg/100gm hsc
ഉണ്ടനോകനോപറണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്- v.  Ccp¼v  cà-¯nse Hcp  {][m\ LS-I-am-W-tÃm.  SqW-bnse Ccp amwk-
¯nÂ (Red Meat) Ccp-¼nsâ  Awiw  hfsc  ൊ്റ്റിറ്റ്യൂൻട്രറതാണ്.ലറണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  KÀ`n-Wn-I-fnepw
ൊറട്ട് ഓഫ്  പ്രിൊള പ്രിലറമറണ്ടനോൊറന hnfÀ¨ (Anemia) \nb-{´n-¡m³ CXv `£-W-¯nÂ DÄs -̧Sp-¯p-¶Xv
klm-b-I-am-Ip-sa¶v sIm¨n-bnse sk³{SÂ  ഇൻസ് പ്രിറ്റ്യൂസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ്റിറ്റ്യൂട്ട്  Hm v̂  ^nj-dokv sSIvt\m-f-Pn-
bnÂ  ASp-¯-Im-e v̄  \S-¯nb  ]T-\-§Ä  സതാണ്.ള പ്രിയ പ്രിച് പ്രിട്ട് ഓഫ് ്ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  aÕy-¯nse  Asbm-Un³
കോനോയ്റ്റ്യൂർ tcmKhpw ^vfqdn³ ]Ãp-I-fpsS £bhpw sNdp-¡p-¶p. ae-tbmc {]tZ-i-§-fnÂ
km[m-c-W-bmbn  ImWp¶  കോനോയ്റ്റ്യൂർ tcmKw  IS-tem-c-{]-tZ-i-§-fnÂ  ImWm-¯Xv  aÕy-
¯nÂ \n¶pw Bh-iy-¯n\v Asbm-Un³ e`n-¡p-¶-Xn-\m-em-Wv.

വൈറ്റമറമിനനുകൾ      (Vitamins)

ico-c-̄ n\v  AXy-h-iy-amb LS-I-§-fmWv  വവറ്റ്യൂമ പ്രി്റൊൾ.  aÕy-¯nÂ sImgp-¸nÂ
ebn-¡p¶  വവറ്റ്യൂമ പ്രി്റൊളനോയ (A,D,E) F¶nh [mcm-f-ambn  ImW-s -̧Sp-¶p.  {kmhnse Ic-
fnse sImgp-¸nÂ 1 {KmanÂ 50,000 apXÂ 1 e£w hsc IU വവറ്റ്യൂമ പ്രിന്റിസ A AS-§n-bn-cn-¡p-¶p.
shÅ-¯nÂ ebn-¡p¶ B വവറ്റ്യൂമ പ്രി്റൊള്വ മൽസിപ്യത പ്രിലറണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് - v.  വവറ്റ്യൂമ പ്രിന്റിസ B 6 SqW-bnepw  B 12
Nmf apX-em-b-h-bnepw [mcm-f-ambn AS-§n-bn-cn-¡p-¶p.  വവറ്റ്യൂമ പ്രിന്റിസസപ Ipd-hp-aq-e-apÅ ]e-
tcm-K-§-fpsS \nhm-c-W-̄ n\pw aÕyw D -̄a-am-Wv.

aÕy-¯nÂ A¶-P-¯nsâ tXmXv hfsc Ipd-hm-Wv. ]s£ CsXmcp \yq\-X-bmbn
IW-¡m-t¡ണ്ടXn-Ã. [m\y-§Ä, Ing-§p-hÀ¤-§Ä XpS-§n-b-h-bnÂ \n¶pw CXv Bh-iy-
¯n\v e`n-¡pw. aÕyw FÃm AÀ°-¯nepw Hcp t]mjIm-lm-c-am-Wv. AXv Ign-¡p-¶-Xp-
aqew ]e tcmK-§-fnÂ \n¶pw apàn-t\-Smw. FkvIn-tam-I-fnÂ Im³kÀ Ipd-hm-bn-cn-¡p-¶-
Xn\p  ImcWw AhÀ aÕyw  [mcmfw  Ign-¡p-¶-XmWv  Fs¶mcp  hmZw  Cubn-sS-bmbn
ഉയർന പ്രിട്ട് ഓഫ് ്ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. 

aÕy-¯nÂ  \n¶pw  e`y-amb  amwkyw,  sImgp¸v  F¶n-h-bpsS
ോറണകമന്മസയപ്പറ്റ്യൂ പ്രിയറള്ളA\-h[n ]T-\-§Ä sk³{SÂ ഇൻസ് പ്രിറ്റ്യൂസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ്റിറ്റ്യൂട്ട് Hm v̂ ^nj-dokv sSIvt\m-f-
Pn-bnÂ ്ൻട്രന പ്രിട്ട് ഓഫ് ്ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. \½psS \m«nÂ In«p¶ aÕy-§Ä FÃmw Xs¶ t]mj-I-aq-ey-§-fp-Å-
h-bm-sW¶v Cu ]T-\-§Ä സതാണ്.ള പ്രിയ പ്രിച് പ്രിട്ട് ഓഫ് ്ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. aÕy-¯nsâ cpNntbm cq]tam H¶pw A\p-k-
cn-¨Ã  AXnsâ  t]mj-I-aqeyw  F¶pÅ  Imcyw  Cu  Ah-k-c-̄ nÂ  \mw  {]tXyIw
ഓർകകണ്ടതാണ്.നോണ. 

Xmc-X-tay\ hne-Ip-dª aÕy-§fpw t]mj-I-aq-ey-¯nsâ Imcy-¯nÂ H«pw ]n¶n-
eÃ F¶ hkvXpX hfsc {]m[m-\y-aÀln-¡p-¶p.  ChnsS  In«p¶ H«p-an¡ aÕy-§-fp-
sSbpw   ക,നോഷഹാനോമ്റ്റിറ്റ്യൂല്യസതപ്പറ്റ്യൂ പ്രിയറള്ള  hnh-c-§Ä  AS-§nb  Cu  ഇൻസ് പ്രിറ്റ്യൂ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ്  പ്രിസല Kth-
jW  ]T-\-§-fpsS ^e-ambn  ഉണ്ടനോക പ്രിട്ട് ഓഫ് ്ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. {]tXyI Blmc {Ia-§Ä cq]-s -̧Sp-¯p-¶-
XnÂ CXv hfsc klm-b-I-am-Ipw.

28



hf-sc-b-[nIw  t]mj-I-aq-eyhpw  {]m[m-\y-hp-apÅ  \½psS  aÕy-k-¼¯v
_p²n-]qÀÆ-ambn cq]-s -̧Sp-¯n-bmÂ P\-km-am-\y-¯n\v അക്ങേയറ്റ്യൂവ D]-Im-c-{]-Z-am-bn-cn¡pw
B hgn-¡pÅ \½psS {ia-§Ä XpSÀ¶p സൊനോകണ്ടയ പ്രിര പ്രികണവ.

kwcw-`-¯n-\pÅ aÕy-s -̂Unsâ hnhn[ [\-k-lmb ]²-Xn-IÄ

aÕy-sXm-gn-em-fn-I-fpsS  D¶-a-\-¯n-\mbn  aÕy-s^Uv  hnhn[  [\-k-lm-b-§Ä
്ൽൊറനറണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. AXnÂ kzbw kwcw`w XpS-§p-¶-Xn\v  കവണ്ട പ്രിയറള്ള Nne {][m\ ]²-Xn-IÄ
Xmsg tNÀ¡p-¶p.

1) ssat{Im ^n\m³kv ]²Xn------ -- -- - -- -- --: 10 apXÂ 15 hsc AwK-§-f-S-§nb kv{XoI-fpsS {Kq¸n\v
kzbw  kwcw`w  XpS-§p-¶-Xn\v  കവണ്ട പ്രി HcmÄ¡v  25,000/þ cq]  hsc  aÕy-s^-UnÂ
\n¶pw 6% ]en-ibv¡v  രണ്ടറ hÀj Imem-h-[n-tbmsS \ÂIp-¶p.  taÂ ]dª {Kq¸v
aÕy-s^-Unsâ Iogn-epÅ kl-I-cW kwL-§-fnÂ cPn-ÌÀ sNbvXn-cn-¡-Ww.

2) NBCFDC-NMDFC TENM LOAN:  kzbw kwcw`w XpS-§p-¶-hÀ¡mbn \nÝnX  സപ്,നോജകറ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട്
¹mt\mSp IqSn At]£ kaÀ¸n-¨mÂ HcmÄ¡v 1,00,000/þ cq] hsc 6% ]enibv¡v 5
hÀj Imem-h-[n-tbm-Sp-IqSn aÕy-s^Uv hmbv] \ÂIp-¶p.

3) ssat{Im FâÀss{]-kkv: ssat{Im-^n-\m³kv hmbv] e`n v̈ kzbw kwcw`w Bcw-`n¨
{Kq¸p-IÄ¡v HcmÄ¡v 50,000/þ cq] hoXhpw 1 {Kq¸n\v 2.5 e£w cq] hoXhpw 6% ]en-
ibv¡v aÕy-s^Uv hmbv]-bmbn \ÂIp--¶p.

4) ]eni clnX hmbv]: aÕy-hn-]-W\w \S-¯p¶ kv{XoIÄ¡v 5000/þ cq] apXÂ 20,000
cq] hsc ]eni clnX hmbv]-bmbn aÕy-s^Uv \ÂIp-¶p.        
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{Smjv ^njpw aqeyhÀ²nX DÂ]¶§fpw
ഡോ.. ഡർ.ർജ് വനന.ൻ, പ്, പ്രിൻസിപ പ്രിപ്പൽ സിപയന്റിസപ പ്രിസ്റ്, സ, സസിപൻപ്ൻട്രൽ ഇൻസ് പ്രിറ്റ്യൂസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക് പ്രിഷപട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ്റ്, 

സൻട്രകക്നോളജട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ്റ്,  (CIFT), സൊനോച് പ്രി 

t{]m«o\pIfpsS  IehdbmWv  aÕyw.  Ct¸mÄ  aÕyw  BtcmKy  `£Wambn
IW¡m¡s¸Sp¶p. AXn\mÂ ഉഭt`màm¡fpsS Bhiyhpw hÀ²n¨ncn¡pIbmWv. a റ്റ്യൂ്
PohPme§tf¡mÄ  aÕy¯n\v  hne  hfsc  IqSpXemWv.  aÕyw  s]«¶v  Xs¶
AgpIm\pÅ  km[yXbpÅXn\mÂ  AXnsâ  kwkvIcWhpw  aqeyhÀ²nX
DÂ]¶am¡p¶Xpw  DS³Xs¶  \St¯ണ്ടXmWv.  aÕykwkvIcWw  {]tXyIn v̈
kapt{ZmÂ¸¶  kwkvIcWhpw,  hn]W\hpw  hfsc  k¦oÀWhpw
aÕcm[njvTnXhpambXn\mÂ Ib റ്റ്യൂ്aXn¡mÀ AhcpsS  em`¯n\pthണ്ട പ്രി aqeyhÀ²nX
hkvXp¡Ä DÂ]mZn¸n¡p¶p. hn]WnbpsS Bhiy§Ä¡\pkcn v̈  aÕy§Ä,  ഞണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്,
ISp¡  F¶nh  CXn\mbn  D]tbmKn¡p¶p.  aqeyhÀ²\hn\mbn  DÂ]¶§fnÂ  a റ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട്
tNcphIÄ Iq«ntNÀ¡p¶Xv D]t`màm¡sf IqSpXÂ BIÀjn¡p¶p.

{Smjv  ^njv  F¶Xv  Ipdª  hn]W\aqeyapÅXpw  D]t`màrXmÂ]cyw
IpdªXpamb  aÕy§fmWv.  Chsb  kwkvIcWw  sNbvXv  I¶pImenIÄ¡pw
aÕy§Ä¡pw Blmcambpw hfambpw D]tbmKn¡p¶p. {Smjv^njpIfpsS aqeyhÀ²-\-
hn-\mbn Nne coXnIÄ D]tbmKn¨phcp¶p.

IyqthÀUv atÕymÂ¸¶w

]c¼cmKXamb  aÕykwkvIcWamWnXv.  D¸nenSÂ,  DW¡Â,  ]pI¡Â,
A¨mdnenSÂ  F¶nhbmWnXnepÄs¸Sp¶Xv.  C´ybnÂ  aÕy_Ô\¯neqsS
e`n¡p¶Xnse  20%  aÕy§fpw  Cu  coXnbnÂ  kwkvIcn¡p¶p.  Chsb  knwK¸qÀ,
{ioe¦, anUnÂ Cukv റ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട്  cmPy§fnte¡v Ib റ്റ്യൂ്aXn sN¿p¶p. 

hmWnPy]cambn {]m[m\yapÅ DW¡aÕy DÂ]¶§Ä

amkvan³:  e£Zzo]nse  {][m\s¸«  DÂ]¶amWnXv  ]pIsIm ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് -
DW¡nsbSp¡p¶XmWnXv.  IpSpX ൽ aÕy¯nÂ \n¶mWv  CXv  Dണ്ട m¡p¶Xv.  CXnsâ
amwkw ISÂ shÅ¯nÂ Xnf¸n¨Xn\v tijw DW¡pIbpw   ]pI¡pIbpw sN¿p¶p.
CXv {]tXyI cpNnbpw, aWhpw \ÂIp¶p. Hcp hÀj¯nÂ IqSpXÂ CXv tISmImsX
D]tbmKn¡mw.

DW¡nb IWh: IgpIn apdn v̈ hr¯nbm¡nb IWh D¸pshÅ¯nÂ ap¡nsbSp¡pI
tijw  ip²  Pe¯nÂ  IgpIpI.  apIÄ`mKw  Xq§n¡nS¡p¶  coXnbnÂ  IbdpIÄ
Xq¡nbnSpI. ]pd¯pÅ BhcWw \o«n tdmfÀ D]tbmKn v̈ ]c¯p¶p. 

DW¡nb  sPÃn  ^njv: D¸nen«Xpw  AÃm¯Xpamb  sPÃn^njv  Ib റ്റ്യൂ്aXn  sN¿p¶p.
D¸nen«XnÂ CuÀ¸¯nsâ Afhv 6% hpw D¸nenSm¯Xn\v 20% hpw BW.v hen¸¯nsâ
ASnØm\¯nÂ Chsb Xncn¨ncn¡p¶p. 

_mt റ്റ് Uv {_Uuv

aqeyhÀ²nX  hkvXp¡fnÂ  ഏറ്റ്യൂവറവ {]m[m\yapÅ  Cu  DÂ]¶w  hnhn[Xcw
aÕy§fnÂ \n¶pw sN½o³, ഞണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്, F¶nhbnÂ \n¶papണ്ടനോIp¶Xv. thhn¨ amwkamWv
CXnsâ AkwkvIrX hkvXp. Ht¶m ctണ്ടനോ XhW amhnÂ ap¡nsbSp¯ tijw {_Uv
s]mSnbnÂ s]mXnbp¶p. CXv sNehv Ipdª coXnbnÂ  \Ã DÂ]¶w    Dണ്ടനോ¡m³
km[n¡p¶p.  IpdªXv  50  iXam\sa¦nepw  aÕyw  CXn\mhiyamWv.  GjybnÂ {]
[m\ambpw ImWs¸Sp¶ DÂ]¶§fmWv ^njv ^nwKÀ, Iq´Ä dnwKv, IWh t_mÄkv,
^njv t_mÄkv, sN½o³ _ÀKÀ.

^njv an³kv, ^njv an³kvUv DÂ¸¶§Ä

b{´§fp]tbmKn v̈  aÕy§fpsS  apÅpIÄ  am റ്റ്യൂ പ്രിsbSp¯  amwkamWv  ^njv
an³kv.  ApJyambpw  CXn\p]tbmKn¡p¶Xv {Smjv  ^njmWv.  ^njv  an³kn\v
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sXcsªSp¡p¶ aÕyw, kok¬, ssIImcyw sN¿p¶ coXn F¶nhsb B{ibn¨mWv
an³knsâ KpW\nehmcw. an³kv  sN¿p¶ aÕyw s]s«¶v \mi¯n\p hnt[bamIp¶p.
AkwkvIrX  hkvXphn\\pkcn v̈  6  amkw  hsc  tISpIqSmsX  {^okdnÂ
kq£n¨psh¡mhp¶XmWv. ]c¼cmKX DÂ¸¶§fmb A¸§Ä, _ÀKdpIÄ I«vte റ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട്
\nÀamW¯n\mbn CXv D]tbmKn¡p¶p.

kpdpan

b{´§fp]tbmKn v̈  apÅpIÄ  am റ്റ്യൂ പ്രിsbSp¯  amwkw  IgpIn  hr¯nbm¡p¶p.
IgpIp¶XneqsS  sImgp v̧  Hgnhm¡p¶Xns\msSm¸w  càw,  hÀWI§Ä  F¶nhbpw
\o¡wsN¿p¶p. CXv DÂ]¶¯nse amwk¯nsâ Afhv Iq«p¶p.  C´ybnÂ Ct¸mÄ 7
kpdpan ¹mâpIfpണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് Hcp hÀjw 5 e£w S¬ kpdpan temIhn]WnbnÂ ഉണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.

A¨mÀ

sImgp¸nÃm¯  aÕy§fmWv  CXn\p]tbmKn¡p¶Xv.  tNcphIÄ,  ao³,
shfp¯pÅn,  ]¨apfIv,  aªÄs]mSn,  apfIv  s]mSn,  C©n,  FsÅ®,  D¸v,
hn\mKncn,  ]©kmc, ]c¼cmKXambn NnÃpIp¸nIfnemWv CXv kq£n¡p¶Xv. Ct¸mÄ
¹mÌnIv IqSpIÄ (12 ssat{Im¬ t]mfn FÌÀ) CXn\mbn D]tbmKn¡¶p.

^njv aoÂ (aoÂs]mSn)

aoÂs]mSnbpw  aos\®bpw  {][m\ambpw  DÂ]mZn¸n¡p¶Xv  “{Smjv  ^njv”
AYhm ]mc¼tcyXc aÕy§fnÂ \n¶mWv.

hfscb[nIw  t]mjI  k¼pjvSamb  Cu  Dt]mÂ¸¶w  amwkyw,  [m\y§Ä,
ssh റ്റ്യൂan³  XpS§nb  hfÀ¨m  LSI§Ä  AS§nbXmWv.  ^njvaoÂ
DÂ]mZn¸n¡p¶Xn\mbn  tImc  aÕyw,  apÅ³,  Xfb³,  am´Ä  XpS§nbh
apgph\mtbm  AsÃ¦nÂ  Im\nwKv,  ^nÃ റ്റ്യൂ പ്രിMv  XpS§nb  {]{InbIÄ¡v  tijw
Ahtijn¡p¶  AhbpsS  AhinjvS§tfm  D]tbmKs¸Sp¯p¶p.  AkwkvIrX
hkvXp¡fnepw DÂ¸mZ\ {]{InbIfnepw DÅ hyXymk§Ä ^njvaoensâ LS\bnepw
hnXymkw  hcp¯p¶p.  Aant\m  BknUpIÄ _n  hn റ്റ്യൂan\pIÄ F¶nhbv¡v  ]pdsa
[mXp¡fmb t^mkv^dkv, ImÕyw F¶nhbpw CXnÂ AS§nbncn¡p¶p. AXn\mÂ
Xs¶   hfÀ¯p  ]£nIÄ,  I¶pImenIÄ,  F¶nhbv¡v  Xo റ്റ്യൂbpw  ^njvaoÂ
{]m[m\yaÀln¡p¶p.

aos\®

C´ybnÂ  {][m-\-ambpw  aos\®  DÂ¸mZn¸n¡p¶Xv  a¯n  AYhm  NmfbnÂ
\n¶mWv.  a¯nsb®¡v ]pdsa a റ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട്v aÕy F®Ifpw C´ybnse hnhn[ ^mIvSdnIfnÂ
DÂ¸mZn¸n¡p¶pണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  B[p\nI  aos\® DÂ¸mZ\  ^mIvSdnIfpsS  {]hÀ¯\w  aqew
kao]Ime¯v  aos\®bpsS  KpW\nehmc¯nepw  Afhnepw  KWyamb  ]ptcmKXn
ssIhcn¨n«pണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. sam¯w aÕy_Ô\¯nsâ 1% apXÂ 32% hsc a¯n \ap¡v e`n¡mdp-
ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. kokWmbn IgnªmÂ 17% hsc F® Hcp a¯nbnÂ ImWmdpണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് sh റ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട് sdânwK {]
{Inb hgn GItZiw 12% aos\® aÕy§fnÂ \n¶v e`n¡mdpണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.

aoÂ FâkntePv

{Smjv^njv  AYhm  Nhdv  aÕy§Ä  ]mc¼tcyXc  aÕy§Ä  BWv.  ^njv
kntePnsâ  DÂ¸mZ\¯n\mbn  D]tbmKn¡p¶Xv.  apgph³  aÕy§tfm  AsÃ¦nÂ
AhbpsS  `mK§tfm  BknUv  aÕy§fnÂ  \n¶v   {khn¡p¶  F³sskapIfpw
D]tbmKn v̈  {ZmhIcq]¯nem¡nbmWv  ^njv  kntePv  DÂ¸mZn¸n¡p¶Xv.  an¡hmdpw
FÃmbn\w  aÕy§fpw  CXnsâ  \nÀ½mW¯n\v  D]tbmKn¡psa¦nepw  {kmhv,  Xncn
XpS§nbh hfsc ]Xps¡ am{Xsa {ZhoIcn¡pIbpÅp. 

A¾Xzw icnbmb coXnbnÂ {IaoIcn¡pIbmsW¦nÂ ^njv kntePv hfsc Imew
tISphcmsX  kq£n v̈  sh¡mhp¶XmWv.  sImgp¸v  IqSnb aÕy§fnÂ  \n¶v ^njv
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kntePv  DÂ]mZn¸n¡pt¼mÄ {ZhoIcW {]{Inb¡v  tijw F® AsÃ¦nÂ sImgp¸v
am റ്റ്യൂ്¶Xv \Ã താണ്.നോWv.

^njv amwkyk¯v

`£W  tbmKyX  ^njv  amwky  k¯v  amwky¯nsâ  t]mjW§fmÂ
k¼pjvSamWv.  hnhn[Xcw t]in amwk IW§fpsS an{inXamWv. 

sImfmP³ s]]vs റ്റ Uv

amwky kwkvIcW {]{InbbnÂ Ahtijn¡p¶ aÕys¯men, hmbp AdIÄ,
apÅv, NndIpIÄ, sNXp¼Â F¶nh sImfmP³ AS§nbhbmWv. sImfmP³ \nb{´nX
sslt{Umenknkv {]{Inb aqew kPoh s]]vs റ്റ്യൂUpIÄ DÂ]mZn¸n¡p¶p. Ch sshZy
imkv{Xw  kuµcy  kwc£Ww  BtcmKyw  F¶n  taJeIfnÂ  D]tbmKs¸Sp¯p¶p.
sImfmP³  s]]vs റ്റ്യൂUÂ  knÌo³,  t{]meo³  XpS§nbh  Aant\m  BknUpIfmÂ
k¼pjvSamWv.  Ch  apSn,  \Jw  XpS§nbhbpsS  \nÀ½mW¯n\v  D]tbmKn¡p¶
sIcm റ്റ്യൂ പ്രിsâ {][m\ \nÀ½mW LSI§fnÂ H¶mWv.

sIcm റ്റ്യൂ പ്രിsâ k¹nsaâpIÄ, icoc¯nÂ sIcm റ്റ്യൂ പ്രിsâ Afhv hÀ²n¸n¡p¶p. AXv
sXmen¡v Dd¸pw ZrUXbpw \ÂIm³ klmbIamIp¶p.

sPem റ്ററമി³

I¶pImenIfnÂ  \n¶v  DÂ]mZn¸n¡p¶  sPem റ്റ്യൂ പ്രി\v  Hcp  ]IcambmWv
ao\pIfnÂ  \n¶v  DÂ]mZn¸n¡p¶  sPem റ്റ്യൂ പ്രി³  D]tbmKn¡p¶Xv.  aÕy§fnÂ  \n¶v
DÂ]mZn¸n¡p¶ sPem റ്റ്യൂ പ്രി³ hnhn[ aXhn`mK¯nÂ s]«hÀ¡v D]tbmKn¡mhp¶XmWv.
`mhnbnÂ IqSpXÂ taJeIfnÂ  CXv D]tbmKs¸Sp¯mhp¶XmWv.

D]kwlmcw

{][m\  aÕy§Ä¡v  ]pdsa  hebnÂ  Ibdnhcp¶  മറ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട് kky§Ä  C¶v
[mcmfambn  ]¨bmbpw  DW¡embpw  D]tbmKs¸Sp¯p¶pണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  ChbnÂ\n¶v
DÂ]mZn¸n¡p¶ hnhn[ DÂ]¶§fpw C¶v hn]WnbnÂ e`yambn«pണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  C താണ്. പ്രി\v ]pdsa
Ignª Ipsd ്്റ്റിറ്റ്യൂറ്റ്യൂനോണ്ടറIfmbn {Smjv ^njv (]mc¼tcyXc aÕy§Ä) IfpsSbpw Unamâv
hÀ²n v̈  hcnIbmWv.  AXn\mÂ  Xs¶  {Smjv  ^njv  GXv  coXnbnÂ
D]tbmKs¸Sp¯msa¶Xns\ Ipdn¨pw hnhn[bn\w aqey hÀ²nX DÂ]¶§Ä F§ns\
DÂ]mZn¸n¡mw F¶Xns\ Ipdn¨pw Hcp hniZamb ]T\w ്ൻട്രകതണ്ടത A\nhmcyamWv.
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aÕy kwkv¡-cWw
ഡോ.. റസറമിയ ബീുദ്ധീൈറമി എ,, അകസനോസിപ പ്രികയറ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട് സപ്,നോഫിഷറീസ് ടെക്സിപർ, ഡിപ പ്രിപ്പനോർടസമൻസ ഓഫ് അൊ നോൊൾച്ർ & ഫിഷറീസ് ടെക് പ്രിഷപ പ്രി

വമകപ്ൊനോബകയനോളജ പ്രി, എംവ.ഇ.എംസ്റ്, . സ,നോനനോ് പ്രി കൊനോകളജ് 

sNehp  Ipdª `£-W-ambn  IW-¡m-¡n-bn-cp¶  aÕyw  {ItaW Hcp  {][m\
Blmc hkvXp-hmbn amdn-¡-gn-ªp. hÀ²n¨ D]-t`m-Khpw DÂ]m-Z\ amµyhpw IqSn-bm-b-
t¸mÄ aÕy-¯nsâ hne kao] Ime¯v amwks¯ At]-£n v̈ hfsc thK-¯nÂ hÀ²n-
¨p.  Btcm-Ky-]-c-amb khn-tij KpW-§-fmWv  aÕys¯ IqSp-XÂ {]nb-¦-c-am-¡n-b-Xv.
Ib-റ്റ്യൂ്aXn Bh-iy-¯n-\p കവണ്ട പ്രി ]pXnb DÂ -̧¶-§Ä ഉണ്ടനോ¡m-\pw, kwkv¡-c-W-̄ n-\pw,
kwc-£-W-¯n\pw  \qX\  kmt¦-XnI  hnZy-IÄ  hnI-kn-¸n-t¡--ണ്ടതാണ്.നോയ പ്രി XoÀ¶p.  CXp
IqSmsX,  D]-t`m-àm-¡-fpsS  KpW-\n-e-hm-c-s¯- -̧റ്റ്യൂ പ്രിbpÅ  BImw-£bpw,  Bi-¦bpw
Acnhpw, ]pXnb am റ്റ്യൂ -§Ä¡v Hcp ]cn-[n-hsc klm-bn-¨n-«pണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.

ImÂ ്്റ്റിറ്റ്യൂറ്റ്യൂനോണ്ട പ്രി്റ ap¼v, tIhew ]¨ aÕy-¡- -̈h-S-¯nÂ HXp§n \n¶n-cp¶ aÕy
hn]-Wn-bnÂ C¶v kwkv¡-cn¨ aÕyw, Hcp Bhiy hkvXp-hmbn XoÀ¶n-cn-¡p-¶p. {]nb-
apÅ ]e C\w aÕy-§-fpsS hne {Iam-Xo-X-ambn IqSn. Cu ØnXn ]e ]pXp-Xcw sNdp
aÕy-§Ä¡pw,  DÂ -̧¶-§Ä¡pw,  കവണ്ട പ്രിയറള്ള At\z-j-W-¯n\v  hgn-sX-fn-¨p.  BtKmf
hn]-Wn-bnÂ aqeyw IqSnb aÕy-§-fpsS Biy-KX DbÀ¶-tXmsS km[m-c-W-¡m-cmb D]-
t`m-àm-¡Ä¡v ]mc-¼-tcy-Xc aÕy-§-tfbpw Ah-bnÂ \n¶v DÂ¸m-Zn-¸n-¡p¶ DÂ -̧¶-
§-tfbpw B{i-bn-t¡ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് ØnXn h¶p-tNÀ¶p.

aÕy-§sf A{i-²-bmbn ssIImcyw sN¿p-¶-Xp-aq-ew, Imcy-amb \miw Dണ്ടനോ¡p-
¶p. tISp hcp-¶-Xnsâ thK-X, aÕy-§-fpsS C\-a-\p-k-cn v̈ hyXym-k-s -̧«n-cn-¡p-¶p. XWp-
¸n¨ aÕy-¯nsâ tISp-h-cm-Xn-cn-¡m-hp¶ ka-bw, Agsb kq£n-¡p¶ Xm]-Øn-Xnsb
B{i-bn-¨n-cn-¡p-¶p. XWp-¸n¨p kq£n-¡p-¶-Xnsâ Dt±-iw, ]nSn¨ aÕys¯ hn]-W\w
Ign-bp-¶Xp  htc-tbm,  kwkv¡-cn-¡p-¶Xp  htc-tbm,  ioXo-I-cW Ie-h-d-I-fnÂ,  ]qPyw
Un{Kn Xm]-¯n-\-Sp¯v \nÀ¯p-I-bm-Wv. ioXo-I-cn-¡m-\pÅ Xma-kw, aÕy-I-e-h-d-I-fnse
tami-amb Xm]-\n-b-{´Ww, A{i-²-tbm-sS-bpÅ ssIImcyw sN¿Â, icn-bmbn apdn-¡p-
Ibpw hr¯n-bm-¡m-Xn-cn-¡p-Ibpw sN¿p-I, s]«n-¡p-Ånepw a റ്റ്യൂ്w Xn¡n \nd-¡pI XpS-
§nb {]hÀ¯n-IÄ KpW-\n-e-hm-cs¯ tZmj-I-c-ambn _m[n-¡p-¶p. tami-amb ioXo-I-cn-
¡Â tISp-Iq-SmsX kq£n-¡m-hp¶ kabw Ipd-bp-hm\pw,  `mc-\-jvSw,  DXv]m-Z-\-\-jvSw,
F¶n-hbv¡pw Imc-W-am-Ip-¶p.

 hnI-knX  cmPy-§-fnse  henb  b{´-hÂIrX  aÕy-_-Ô\  t_m«p-IÄ  Hcp
kwkv¡-cW ime-t]m-se-bm-Wv.  ]nSn-¡p¶ aÕy-§-sf,  At¸mÄ¯s¶ hr¯n-bm-¡n,
IjvW-§-fm-¡n, ac-hn-¸n- v̈, ioXo-I-cn v̈ kq£n-¡p-¶-Xn-\pÅ kuI-cy-ap ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.

F¶mÂ  hnI-kzc  cmPy-§-fnse  ØnXn,  hfsc  hrXy-kvX-am-Wv.  an¡-hm-പറവ
ao³  ]nSp¯ t_m«p-IÄ ao³ ]nSn-¡m³ am{Xw ]cym-]vX-am-b-h-bm-Wv.  aÕyw kw`-cn-
¡mt\m, Gsd t\cw XWp-¸n v̈ kq£n-¡mt\m കവണ്ട kwhn-[m-\-§Ä hnc-f-am-Wv. aÕyw
XWp-¸n¨p kq£n-¡p-hm³ thണ്ട പ്രി Ct¸mÄ hnhn-[-X-c-̄ n-epÅ sFkv s]«n-IÄ hn]-Wn-
bnÂ {]Nm-c-¯n-ep-ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. t]mfn-¯o³ സൊനോണ്ടറവ, ¥mÊv \mcp-IÄ സൊനോണ്ടറവ, \nÀan¨ s]«n-IÄ,
C¶p hym]-I-ambn D]-tbm-Kn-¡p-¶p. XÀtam-tImÄ ]nSn-¸n¨ tXbn-e-s -̧«n-Ifpw tImdp-tK-
റ്റ്യൂUv ¹mÌnIv ]mfn-IÄ sIm ണ്ടറÅ s]«n-Ifpw D]-tbm-K-¯n-ep-ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.

     aÕy kwkv¡-c-W-̄ n-\p-X-Ip¶ \nc-h[n kmt¦-XnI hnZy-IÄ, hymh-km-bn-Im-Sn-
Øm-\-̄ nÂ hnI-kn-¸n-¨n-«p-ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  kwkv¡-c-W-¯n\p ap¼pÅ \jvS-s¯, ]c-am-h[n Ipd-
¡m\pw Cu kmt¦-XnI hnZy-IÄ sImണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. km[ym-am-Ipw. apÅv am റ്റ്യൂ പ്രിb aÕy amwkw, \nb-
{´nX A -́co-£-hm-bp-hnÂ kq£n-¡p-I, kq£va-c-ivan-IÄ sIm ണ്ടറ NqSm-¡p-I, hmXI
am റ്റ്യൂ w  sImണ്ടറÅ AWp \io-I-cWw apX-em-b-h-bmWv  ]pXp-Xmbn hnI-kn-¸n-s -̈Sp-¯n-cn-
¡p¶ Nne kmt¦-XnI hnZy-IÄ.
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hr¯n-bm¡n apdn-s -̈Sp-¯, aÕy-¡-j-W-§-fnÂ \n¶pw b{ -́ap-]-tbm-Kn v̈  apÅp-
Ifpw sXmenbpw, thÀs]-Sp-¯n-¡n-«p¶ amwkw D]-tbm-Kn v̈ D ണ്ടനോ-¡p-¶, ]pXnb DÂ -̧¶-
§Ä, hn]-Wn-bnÂ ]¨ aÕy-t -̄¡mÄ {]nb-¦-c-ambn Ign-ªn-cn-¡p-¶p. CXv `mhn-bnÂ,
C\nbpw  hÀ²n-¡p-hm-\mWv  km[y-X.  hne-Ip-dª  sNdnb  aÕy-§fpw  Cu  DÂ¸¶
\nÀ½m-W-¯n-\mbn D]-tbm-Kn-¡mw. _ÀKÀ, Ima-_m-t¡m, ISve റ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട്v  apX-em-bh thÀs]-Sp-
¯nb aÕy-amw-k-¯nÂ \n¶mWv Dണ്ടനോ-¡p-¶-Xv.

Ac-s -̈Sp¯ aÕy-amw-k-¯nsâ IqsS Bh-iy-amb tXmXnÂ shÅw, D¸v, A¶-
Pw,  ap«-bpsS  shÅ,  sXmണ്ടറ -I-fª sNdnb sN½o³,  ഞണ്ട പ്രിന്റിസസപ  amwkw sN½osâ
kzmZp-X-cp¶ FsÊ³kp-IÄ, Ch tNÀ v̄ hfsc t\À¸n v̈ Hcp b{ -́¯nÂ Ac-s -̈Sp-¡p-
¶p. CXv Xosc t\À¯ ]mfn-I-fm-¡n- Bhn IS¯n Dd-¸p-ണ്ടനോ-¡n-sb-Sp-¡p-¶p. XWp-¸n- -̈
ti-jw,  Cu  ]mfnIsf  NcSp  t]mse  \of-¯nÂ  apdn v̈  Ib-dp-t]mse  b{ -́ap-]-tbm-
Kn v̈   ]ncn-s -̈Sp-¡p-¶p.  CXn\v  കവണ്ട  \ndw  sImSp¯ tijw,  Bhiy-apÅ BIr-Xn-
bnepw  hep- -̧¯nepw  hmÀs¯-Sp-¡p-¶p.  ഞണ്ട പ്രിന്റിസസപ Imep-I-fpsS  cq]-¯nepw  henb
sIm©p-I-fpsS  BIr-Xn-bn-ep-sam-s¡-bmWv  Ch  hn]-Wn-bn-se-¯p-¶-Xv.  Ac-s -̈Sp¯
aÕyw, sImgp-¸pw, tNcp-h-Ifpw മറ്റ്യൂ്വ tNÀ¯v amwk-¯n\p ka-amb DÂ -̧¶-§Ä D ണ്ടനോ-
¡p-¶p. Dd-I-fnÂ \nd v̈ thhn¨ C¯cw DÂ -̧¶-§Ä hntZ-i-§-fnÂ {]nb-¦-c-am-Wv.

aÕyhpw DÂ -̧¶-§fpw ImÀ_¬ssU HmIvssktUm ss\{S-Pt\m \nd¨ k©n-
I-fntem, s]«n-I-fn-tem, Sn¶p-I-fntem \nd¨p kq£n-¡p-I-sb-¶Xv Hcp \qX\ kwc-£W
{]{In-b-bm-Wv. C§s\ kq£n-¡p¶ aÕy-§Ä hfsc IqSp-XÂ Znhkw kpc-£n-X-am-bn-
cn-¡p-¶p. tdUn-tb-j³ D]-tbm-Kn v̈  AWp \io-I-cWw \S-¯p-I, ]mÌ-ssdkv sN¿pI
F¶o coXn-IÄ¡pw, hfsc {]m[m-\y-ap-ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. ssat{Im thhv D]-tbm-Kn-¨pw, aÕy kwkvI-
cWw \S-¯m-hp-¶-Xm-Wv.

sN½o³, aÕy-§Ä, സൊനോഞ്റ, ഞണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്, Iq´Â, IWh Ch-bmWv {][m-\-ambpw C´y-
bnÂ \n¶pw Ib റ്റ്യൂ പ്രി Ab-¡p¶ hn -̀h-§Ä. Ch ac-hn-¸n¨ t»m¡p-I-fm¡n Ab-¡p-I-bm-
bn-cp¶p  t\cs¯ sNbvXn-cp-¶-Xv.  Ipd-s¨ms¡ Sn¶n-e-S-¨pw,  Ib റ്റ്യൂ് -aXn  sNbvXn-cp-¶p.
F¶mÂ C¶m-Is« Ib-റ്റ്യൂ്aXn sN¿p¶ DÂ -̧¶-§-fp-sS, Afhp hep-¸hpw BIr-Xn-bpw,
cq]-hp-sams¡ hf-sc-b-[nIw amdn-I-gn-ªp. H റ്റ്യൂbv¡v thÀXn-cn v̈  ac-hn-¸n- v̈,  ]m¡-റ്റ്യൂ് -I-fn-
em-¡nb atÕmÂ -̧¶-§Ä IqSp-XÂ hne t\Sp-¶-Xp-sImണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് IqSp-XÂ aÕy kwkv¡-c-
W-im-e-IÄ Cu amÀ¤-¯n-te¡v h¶p Ign-ªp. atÕymÂ -̧¶-§-fpsS ]m¡nwKv coXn-bn-
epw,  \qX\  ]ZmÀ°-§-fpw,  {]{In-b-Ifpw  h¶p-I-gn-ªn-cn-¡p-¶p.  atÕymÂ -̧¶-§-
fpsS ]m¡nwKv coXn-bnÂ h¶ am റ്റ്യൂ w aÕy-kw-kv¡-cW hyh-km-bn-IÄ¡v hntZi It¼m-
f-¯nÂ, hnI-knX cmPy-§-fp-ambn aÕ-cn-¡m-\pÅ ss[cyhpw iànbpw {]Zm\w sN¿p-
¶p.

aÕy-¡-j-W-§fpw sN½o-\pw, ap«-bpw, amhpw, Nne thcp-Ifpw tNÀ¯ Ipg-¼nÂ
ap¡n, sdm«n-s]m-Sn-sIm-ണ്ടറÅ Bh-cWw sImSp-¯v, ac-hn-¸n-s -̈Sp-¡p¶ Hcp kwkv¡-cW
{]{Inb Bhn-jv¡-cn-¨n-«p-ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. hnhn[ Xc-¯n-epÅ cpNn-bpw, kzmZp- a-S-§nb sdm«n-s]mSn
tNÀ¯p-m-¡nb C¯cw aÕy hn -̀h-§Ä hnI-knX cmPy-§-fnÂ G റ്റ്യൂhpw hnÂ¡-s -̧Sp¶
HcpÂ -̧¶-am-bn-¡-gn-ªn-cn-¡p-¶p.  km[m-cW  atÕymÂ -̧¶-§sf  CXv  hf-sc-b-
[nIw   ]n¶n-em-¡n-¡-gn-ªn-cn-¡p-¶p.  A§s\  aÕy-hn-]-Wn-bpsS  apJ-Omb  Xs¶
am റ്റ്യൂ പ്രിI-gn-ªp.

aÕy-§sf  thsd  thsd-bmbn  AYh H റ്റ്യൂ¡mbn  ioXo-I-cn-¡p¶Xn\v  XWp-¸n¨
hmbp {]hmlw D]-tbm-Kn-¨pÅ coXn, {]tbm-P-\-I-c-am-Wv. Cu coXn D]-tbm-Kn-¡p-t¼mÄ
IqSp-XÂ \of-apÅ ioXo-I-cW Ad-Ifpw thണ്ട പ്രിh-cp-¶p. CXn\p ]cn-lm-c-am-bn,  H¶nÂ
IqSp-XÂ Zni-bnÂ \n¶pÅ ioX-¡m റ്റ്യൂ്റിറ്റ്യൂട്ട് D]-tbm-Kn-¨pÅ coXn  \ne-hn-ep-ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  kvss]dÂ
cq]-¯n-epÅ  I¬th-bÀ  s_Â റ്റ്യൂ -്Ifpw  Cu  {]{In-b¡v  D]-tbm-Kn-¡p-¶p.  Nne-
¨p സൊനോണ്ട പ്രിര പ്രികറന _Â റ്റ്യൂ്I-fnÂ IqSn ioXo-I-cn¨ Ad-I-fn-te¡p IS-¯n-hn«v  aÕys¯
ac-hn-¸n-¡p-¶p.
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XWp-¸n¨ teml-]m-fn-I-fpsS CS-bnÂ h¨mWv aÕy-§Ä sN½o³, IWh F¶n-h-
sb, ]c¶ s]«n-I-fnÂ \nd- v̈, Ib റ്റ്യൂ്a-Xn-¡p-thണ്ട പ്രി km[m-c-W-bmbn ac-hn-¸n-s -̈Sp-¡p-¶-Xv.
Xmt\ {]hÀ¯n-¡p¶ ioXo-I-c-Wn-I-fpsS Ip-]n-Sp¯w ac-hn-¸n-¡Â {]{In-bsb IqSp-XÂ
eLp-hm¡nbn-«p-ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.  {ZmhI ss\{S-P-\pw,  Jc  ImÀ_¬ssU HmIvsskUpw  D]-tbm-Kn-
¨pÅ ]pXnb kmt¦-XnI hnZy Ah-ew-_n-¡p-t¼mÄ ac-hn-¸n-¡Â hfsc s]s«¶v \S-¡p-
¶p. ac-hn-¸n v̈ `wKnbmbn ]m¡v sNbvX DÂ]-¶-§Ä þ20 degree celsius AXnÂ Xmsgtbm
Dujvam-hpÅ Ad-I-fnÂ  kq£n-t¡--Xm-Wv.  þ30  degree  celsius Xmsg  NqSpÅ apdn-I-fnÂ
kq£n-¡p-I-bm-sW-¦nÂ GXmണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് Hcp hÀj-t¯mfw Imew aÕyw Imcy-amb tISn-ÃmsX
kq£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  മസറ്റ്യൂനോരറ kwkv¡-cW  coXn-bmWv  Ij-W-§-fmbn  apdn-s -̈Sp¯
aÕy-§sf Sn¶n-e-S¨p kq£n-¡p-¶-താണ്.റ. Sn¶n-e-S¨p kq£n-¡Â coXn Gsd {]Nm-c-ambn
Ign-ªn-cn-¡p-¶p. hnhn-[-X-c-̄ n-epÅ Sn¶p-I-fnÂ a-Õy-§sf \nd-bv¡pI, hmbp-am-റ്റ്യൂ്I,
NqSm¡n AWp \io-I-cWw \S-¯p-I, F¶o ]pXnb kmt¦-XnI hnZy-I-fpsS BhnÀ`mhw
aÕy kwkv¡-cW taJebnÂ ]pXp DWÀÆp ണ്ട-m-¡n. km[m-cW Sn¶p-IÄ¡p ]Icw, ]
e-X-c-¯n-epÅ hg-§p¶ Dd-IÄ,  Dd-¸pÅ ¹mÌn¡v  s]«n-IÄ,  Aeq-an-\nbw  Sn¶p-IÄ,
s]s«¶v hen¨p Xpd-¡m-hp¶ Sn¶p-IÄ XpS§n \nc-h[n ]m¡nwKv ]m{X-§Ä C¶p-ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്.
Aeq-an-\n-bw-þ-t]m-fn-¯o³ ]u¨p-Ifpw മറ്റ്യൂ്വ, NqSp-sImണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട് AWp-\miw \S-¯m\pw XWp-¸n-
¡m-\p-sam-s¡-bpÅ D]-I-c-W-§Ä C¶v e`y-am-Wv.

aÕyw  D¸n-«p-W-¡p¶ coXn-I-fnepw  C¶v  Imcy-ambn  am റ്റ്യൂ§Ä h¶p  Ign-ªp.
KpW-\n-e-hmcw Iq«p-I-sb-¶-XmWv CXnsâ {][m-\-e-£yw. tISp-h-cm¯ aÕyw sXc-sª-
Sp-¡p-I, AWp-¡-fnÂ \n¶pw ]q -̧enÂ \n¶pw kwc-£n-¡p-¶-Xn-\pÅ cmk-]-ZmÀ°-§Ä
D]-tbm-Kn-¡p-I, \¶mbn DW-¡p-hm-\pÅ coXn sXc-sª-Sp-¡p-I, DW-§nb aÕy-§Ä
`wKn-bm-bpw, hr¯n-bm-bpw, ]m¡v sNbvXp kq£n-¡pI apX-emb amÀ¤-§Ä Ah-ew-_n v̈
DW¡ aÕy-¯nsâ KpW-\n-e-hmcw  sa -̈s -̧Sp-¯m³ Ign-bpw.  b{´-ap-]-tbm-Kn v̈  DW-
¡Â, ]pXnb ]m¡nwKv hkvXp-¡Ä D]-tbm-Kn-¡Â F¶n-hbpw KpW-\n-e-hmcw DbÀ¯p-
hm³ klm-bn-¡p-¶p. Dujvamhv A[nIw IqSmsX aÕyw DW-¡p-¶-Xn-\pÅ b{ -́§fpw
C¶v hn]-Wn-bn-ep-ണ്ട്റിറ്റ്യൂട്ട്. Cu coXn D^-tbm-Kn-¡p-t¼mÄ hfsc DbÀ¶ KpW-\n-e-hm-c-apÅ
DÂ -̧¶-§Ä e`y-am-Ip-¶p.  Dd¸pw  _ehpw  kzmZp-sams¡ \ÂIn  CjvS-apÅ cq]-¯n-
em¡n  aqey-hÀ²\ \S-¯nb \qX\ DÂ -̧¶-§-fpsS BhnÀ`mhw aÕy kwkv¡-cW
hyh-km-b-̄ n\v ]pXp-am-\-§Ä \ÂIn. C¯cw kwkv¡-cn¨ \½psS aÕy hn -̀h-§Ä
temI-I-t¼m-f-¯n-te¡v {]th-in-¡p¶ Imew hnZq-c-¯n-eÃ.
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തദ്ദേശേശീയ മതമത്സ്യങ്ങളുടെ വസ്യങ്ങളുടെ വിതയങ്ങളുടെ വിത്തുങളുടെ വിത്തുല്ുടെ വിത്തുല്പാദനവുെ വിത്തുല്പാദനവിത്തുുടെ വിത്തുതുല്പാദനവും കൃഷിയും��്പാദനവും കൃഷിയും��p�ങളുടെ വിയുടെ വിത്തുതുല്പാദനവും
ദോ വിത്തുല്പാ. അൻവിത്തുർ അലിങളുടെ വി െങളുടെ വി എച,അസസിസ്റ്റന്റ്്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറന്റ് പ്രൊഫസർ, കേരളരള ഫസിഷറീസ്സ് സമുദറര നഠന സർവളല്റ് പ്രൊശ്റ് പ്രൊല

നനങ്റ് പ്രൊട, പ്രൊഫസള്റ് പ്രൊചസി,

കൃഷിയും��രങളുടെ വിമേശീനങളുടെ വിനടെ വിതറെ െത്തുല്ുടെ വിത്തു സവിത്തുങളുടെ വിദശഷിയും��p�തകൃഷിയും��ൾ

1. Icnao³ F¶ anI¨ t]mjIaÕyw
2. Icnao³ F¶ anI¨ hfÀ¯paÕyw
3. Icnao³ þ Xo³taibnse sImXnbqdpw hn`hw
4. k´m\ hmÕey¯nsâ/amXr]nXr kwc£W¯nsâ anI¨ aÕyamXrI
5. Hcp anI¨ kzbwhÀ²I aÕyw
6. anI¨ sImXpIv/ Iq¯mSn \nÀ½mÀÖ\ aÕyw
7. Hcp anI¨ Ae¦mcaÕyw
8. Icnao³ Ifkky\nÀ½mÀÖ\¯n\v
9. Icnao³ sXmgnehkc krãn¡v
10. DÄ\mS³ atÕymev]mZ\¯n\v KWyamb kw`mh\ \ÂIp¶ aÕybn\w

ളരസിമു്ൻ കേരളരളതസിനദന റശ്ലങ്കയ്ക്ലദന തകേര തദ്ദേശ്യമു്റ് പ്രൊയ മുൽസയയസിനമു്റ് പ്രൊണ .

നമദപ്രൊഫസു സനസ്റ് പ്രൊനതസിപ്രൊഫസല ഉൾന്റ് പ്രൊുൻ മുകേര്യ്റ് പ്രൊതന്റ് പ്രൊരനതസിനദ ഏറ്റവദന ഗണയമു്റ് പ്രൊയ
സനഭ്റ് പ്രൊവന നൽളദന ഈ മുൽസയയസിനന  ത്ൻ കേരമുശയസിപ്രൊഫസല ഇഷ്ടവസിഭവമു്റ് പ്രൊണ
. 

ഇതരതസിൽ മുലയ്റ് പ്രൊളസിയദപ്രൊഫസു നസിതയ ജ്വസിതവദമു്റ് പ്രൊയസി അകേരഭരയബന്ധമുദള്ളതസിന്റ് പ്രൊൽ ളരസിമു്ൻ
നമദപ്രൊഫസു സനസ്റ് പ്രൊന മുൽസയമു്റ് പ്രൊയസി അനഗ്ളരസിലപ്രൊഫസ്കപ്പെട്ടുപ.  

ഇനമത്സ്യയങളുടെ വിടെ വിതലി     കൃഷിയും��രങളുടെ വിമേശീൻ     കൃഷിയും��ുടെ വിത്തുയങ്ങളുടെുടെ വിത്തുതുല്പാദനവുംബത്തുല്ങളുടെ വിടെ വിതലി     അതുല്പാദനവുംഗങ്ങൾ

1. Icnao³, 2. ]Å¯n, 3. Im\d Icnao³, 4. ]ntem¸n/ kntem¸nb/ Xnem¸nb
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• ജ്വസിതലയളവസിൽ മുദഴദവൻ ഏള നത്- --- --  നതനസി റവതല്റ് പ്രൊര്റ് പ്രൊയസി ഇരസില്റ് പ്രൊൻ ത്റ് പ്രൊലനരയമുദള്ള
മുൽസയന 

• സസികളസികേരിഡേയ്ക്  മുൽസയളദുദനബതസിലദൾപ്രൊഫസ്കപ്പെട്ടു  ഇവ മുദട്ടുളപ്രൊഫസളയദന ളദഞദങപ്രൊഫസളയദന
സനരകസിലദനദ 

കൃഷിയും��രങളുടെ വിമേശീൻ     വിത്തുങളുടെ വിത്തുല്ുടെ വിത്തുല്പാദനവുെ വിത്തുല്പാദന     സ വിത്തുല്പാദ്കേതങളുടെ വികൃഷിയും��വിത്തുങളുടെ വിദമത്സ്യ

ലളസിതന,  എളപ്കപ്പെന അവലനബസില്റ് പ്രൊവദനത, മു്യതസിന്റ്പ്രൊഫസറീസ ജ്വശ്റ് പ്രൊസ്റതപ്രൊഫസത ളദറീസസിചപള്ള അറീസസിവ
അനസിവ്റ് പ്രൊരയന,  ളർഷളന്റ്പ്രൊഫസറീസ ഇുപ്രൊഫസനുൽ കേരവണ്ടത 'ഉതമു ജ്വസിത സ്റ് പ്രൊഹചരയന ഒരദലസിപ്രൊഫസള്റ് പ്രൊുദലദള’

എനദള്ളതസിൽ 

കൃഷിയും��്പാദനവും കൃഷിയും��p�ങളുടെ വിയങളുടെ വിയങ്ങളുടെതുല്പാദനവും

അള്്റ് പ്രൊറീസസിയന , കേരള്റ് പ്രൊൺറള്റ്ററ ു്റ് പ്രൊങ്കദളൾ , ഫൈഫബർ ഗ്റ് പ്രൊസ് ു്റ് പ്രൊങ്കദളൾ , പ്രൊഫസചറീസസിയ ളദളങൾ 

കൃഷിയും��ുടെ വിത്തുളുടെ വങ്ങളുടെ വങളുടെ വിടെ വിതലി     പെജനനതുല്പാദനവും

• ഒരദ പ്രൊഫസസൻ്റ്റന്റ് മുദതൽ നതദ പ്രൊഫസസൻ്റ്റന്റ്  വപ്രൊഫസരയദള്ള ളദളങള്റ് പ്രൊണദറ  അഭസിള്റ് പ്രൊമുയന 

• സനരകണ തുങൾ ളദഴസിലദനതദനദള്ള  പ്രൊഫസന്റ് പ്രൊുസി/തരസി മുണ്ണറ ഒരദലണന 

• ആഴന ഒകേരന ള്റ് പ്രൊൽ മു്റ്ററീസസിൽ ളകൂുദതൽ ആവശയമുസിലല 
• ളരസിമു്ൻ മുദട്ടുയസിുദനത ളദളതസിന്റ്പ്രൊഫസറീസ ബണ്ടദളകേരള്റ് പ്രൊുദ കേരചർന ആഴന ളദറീസഞ

ഭ്റ് പ്രൊഗങളസില്റ് പ്രൊണ 

• ഒരദ കേരജ്റ് പ്രൊിഡേസി പ്രൊഫസന്റ് പ്രൊരദനദ മു്യതസിന്റ്  ളദറീസഞത രണ്ടറ ചതദരറശ മു്റ്റർ  സലന റനജനനതസിന്റ്
അനദവരസിച  നൽളണന 

•   ഈ ഓകേരര്റ് പ്രൊ യകൂണസിറ്റസിലദന പ്രൊഫസവകേരെവ്വേപ്രൊഫസറീസ റനജനന റനതലങൾ ഒരദലസിപ്രൊഫസള്റ് പ്രൊുദലണന 

• പ്രൊഫസവള്ളന ഇുലസിുലറ ളയറ്റസി ഇറീസല്റ് പ്രൊൻ നറ്റപന ളദളങൾ ഉതമുന 

• ഇലല്റ് പ്രൊത സ്റ് പ്രൊഹചരയതസിൽ പ്രൊഫസവള്ളന മുകൂന്റ് പ്രൊഴ്ചചയസിപ്രൊഫസല്റ് പ്രൊരസിലൽ മു്റ് പ്രൊറ്റപനത റനജനനതസിന്റ്പ്രൊഫസറീസ
നസിരലറ ളകൂട്ടുപനതസിനദന മുൽസയകേരര്റ് പ്രൊഗയതസിനദന നലലത്റ് പ്രൊണ 

കൃഷിയും��ുടെ വിത്തുളുടെ വടെ വിതമ വിത്തുല്പാരുടെ വിത്തുക്കൽ
• ളദളന വറ്റസിലണന 

• അുസിതട്ടുറ നന്റ് പ്രൊയസി വറ്റസിലണന 

• വസിണ്ടദ  ള്റീസദനത  വപ്രൊഫസര ഉണലണന   പ്രൊഫസസന്റ്പ്രൊഫസറീസ്റ് പ്രൊനസിന്റ് ഒരദ ളസികേരല്റ് പ്രൊറഗ്റ് പ്രൊന ളണലസിൽ ബ്ചസിങ
ന പൗിഡേർ അപ്രൊഫസലലങ്കസിൽ സ്റ് പ്രൊധ്റ് പ്രൊരണ ളദമ്റ് പ്രൊയന കേരചർതറ നന്റ് പ്രൊയസി ഉഴദത  ഉണലണന 

• കേരശഷന, മുണ്ണറ  നസിര്കപ്പെ്റ് പ്രൊലസി അരസിളദളളസിൽ പ്രൊഫസന്റ് പ്രൊുസിമുണ്ണറ വസിതറീസണന 

ടെ വിതെ വിത്തുല്പാരുടെ വിത്തുന്ുടെ വിത്തുമൽസമത്സ്യങ്ങദളുടെ വ      ടെ വിതതരടെ വിതരഞ്ഞെയങ്ങളുടെുടെ വിത്തുക്കൽ

 മുൽസയപ്രൊഫസത്റ് പ്രൊഴസില്റ് പ്രൊളസിളളസിൽ നസിനദന തുന തസിരസിഞദ നസിൽലദന മു്യങപ്രൊഫസള വ്റ് പ്രൊങദനത
ഉതമുന 

 ളരസിമു്ൻ ളർഷളരസിൽ നസിനദന വലസിയ ളരസിമു്പ്രൊഫസന വ്റ് പ്രൊങ്റ് പ്രൊവദനത്റ് പ്രൊണ 

 നതദ പ്രൊഫസസന്റ്റീസ്മു്റ്ററീസസിന്റ് മുദളളസിലദള്ളതദന നകൂ്റ്റന്റ് റഗ്റ് പ്രൊമുസിന്റ് മുദളളസിൽ വലദ്കപ്പെമുദള്ളതദമു്റ് പ്രൊയവപ്രൊഫസയ
തസിരപ്രൊഫസഞുദലദള 

 ത്പ്രൊഫസര വലദ്കപ്പെന ളദറീസഞവപ്രൊഫസയയദന വലദ്കപ്പെന ളകൂുസിയവപ്രൊഫസയയദന ഒഴസിവ്റ് പ്രൊലദള 

കൃഷിയും��രങളുടെ വിമേശീൻ  -   മ വിത്തുല്പാത്പാദനവും കൃ     -   െങളുടെ വിത്പാദനവും കൃ     മൽസമത്സ്യങ്ങൾ      മുടെ വിത്തുട്ടടെ വിതയ     സതുല്പാദനവുംരകങളുടെ വിക്കുടെ വിത്തുന്ുടെ വിത്തു

 വസിരസിഞസിറീസങദന ളദഞദങൾ ന്തള്റ് പ്രൊഹ്റ് പ്രൊരന ആഗ്രണന പ്രൊഫസചയ്ക്തദ ളഴസിയദനത
വപ്രൊഫസര രെ ദൃഢറനതലതസിൽ ഒട്ടുസി്കപ്പെസിുസിചപ വളരദനദ 

സതുല്പാദനവുംരകണ തയങ്ങളുടെങ്ങൾ

• വസിരസിഞസിറീസങദന ളദഞദങപ്രൊഫസള തുങള്ളസികേരല്റ് പ്രൊട്ടുപ മു്റ് പ്രൊറ്റപനദ 
• നദതസിയ തുങൾ  രസിവസന കേരത്റ് പ്രൊറീസദന ഉണ്ട്റ് പ്രൊലസി  മു്റ് പ്രൊറ്റസി  സനരകസിലദനദ 
• മു്റ് പ്രൊത്റ് പ്രൊനസിത്റ് പ്രൊലൾ ഏളപ്രൊഫസരശന ഒരദമു്റ് പ്രൊസള്റ് പ്രൊലകേരത്റ് പ്രൊളന  ളദഞദങപ്രൊഫസള ളകൂപ്രൊഫസു പ്രൊഫസള്റ് പ്രൊണ്ടറ

നുനറ സനരകസിലദനദ 
• കേരമുൽചസിറീസളസിന്റ്പ്രൊഫസറീസ മുെ ദൃതദഭ്റ് പ്രൊഗതദള്ള ന്ലസിളണ  അറനതയകമു്റ് പ്രൊളദനത വപ്രൊഫസര ഈ

സനരകണന തദുരദനദ 
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വിത്തുര വിത്തുല്പാൽ     വിത്തുങളുടെ വിത്തുല്ുടെ വിത്തുല്പാദനവുെ വിത്തുല്പാദനവിത്തുുടെ വിത്തുതുല്പാദനവും     കൃഷിയും��്പാദനവും കൃഷിയും��p�ങളുടെ വിയുടെ വിത്തുതുല്പാദനവും   

• വളപ്രൊഫസര സദനരസിചസിതമു്റ് പ്രൊയ മു്യന 

• സഹ്റ് പ്രൊയള ശ്സന്റ് പ്രൊവയവന അന്തര്ക വ്റ് പ്രൊയദ ശ്സസിലദനതസിന്റ് ളഴസികേരവളദനദ 
• ഉയർന നസികേരകന സ്റ് പ്രൊറാന്ദ്രത സ്റ് പ്രൊധയമു്റ് പ്രൊലദനദ 
• ഔഷധഗദണമുദള്ള മു്റ് പ്രൊനസന 

• നലല രദചസിയദള്ള മു്റ് പ്രൊനസമു്റ് പ്രൊയതസിന്റ് പ്രൊൽ ളകൂുസിയ വസിനണസിയസിപ്രൊഫസല ളകൂുസിയ ആവശയളത 

• ഉയർന കേരര്റ് പ്രൊഗറനതസികേരര്റ് പ്രൊധകേരശഷസി 
• ആഭയന്തര വസിനണസിയസിപ്രൊഫസല ഉയർന വസില

ദകൃഷിയും��രളുടെ വത്തുല്ങളുടെ വിൽ     അഞഅ     തരതുല്പാദനവും     വിത്തുര വിത്തുല്പാൽ     വിത്തുർഗ     മതമത്സ്യങ്ങൾ     കൃഷിയും�� വിത്തുല്പാണടെ വിതാണപ്പെയങ്ങളുടെുടെ വിത്തുന്ുടെ വിത്തു 

• നദലസിവ്റ് പ്രൊള 

• വ്റ് പ്രൊളവര്റ് പ്രൊൽ 

• സ്റ് പ്രൊധ്റ് പ്രൊരണ വര്റ് പ്രൊൽ 

• നദള്ളസി വര്റ് പ്രൊൽ 

• വകേരറ്റ്റ് പ്രൊൺ
• ന്റ് പ്രൊമസിന്റ്പ്രൊഫസറീസ തലകേരയ്റ് പ്രൊട സമു്റ് പ്രൊനമു്റ് പ്രൊയ ശസിരസറ 
• ഇവ മുദട്ടുളപ്രൊഫസളയദന വസിരസിഞസിറീസങദന ളദഞദങപ്രൊഫസളയദന സനരകസിലദനദ 
• ളദഞദങൾ ഒരദ റനകേരതയള വലദ്കപ്പെന എതദനത വപ്രൊഫസര തമസിൽ തമസിൽ തസിനദന ബദഭദകദ

സ്ഭ്റ് പ്രൊവന ള്റ് പ്രൊണസിലദനദ.
• റനളെ ദൃതസിയസിൽ രണ്ടദ മുഴല്റ് പ്രൊലതസിന്റ്പ്രൊഫസറീസയദന ആരനഭതസിൽ റനജനനന നുതദനദ 
• ജകേരല്റ് പ്രൊനരസിതലതസിൽ പ്രൊഫസന്റ് പ്രൊന്തസിലസിുലദന സസയങൾലസിുയസിൽ വെ ദൃത്റ് പ്രൊളെ ദൃതസിയസിൽ ഒരദ 

റനകേരരശന സജ ജമു്റ് പ്രൊലസി മുദട്ടുളളസിുദനദ 
• മു്റ് പ്രൊത്റ് പ്രൊനസിത്റ് പ്രൊലൾ മുദട്ടുയ്ക്ലറ  ചദറ്റപന സനരകണ വലയന ത്ർലദനദ  

മുടെ വിത്തുട്ടകൃഷിയും��ൾ

• മുദട്ടുളൾ പ്രൊഫസന്റ് പ്രൊന്തസിലസിുലദനവയദന  തവസിട്ടുപ ളലർന സ്ർണ്ണ നസിറീസന ഉള്ളവയദമു്റ് പ്രൊണ 

• പ്രൊഫസവള്ളതസിന്റ്പ്രൊഫസറീസ ഊഷമു്റ് പ്രൊവസിന്റ്പ്രൊഫസറീസ കേരത്റ് പ്രൊത അനദസരസിചപ മുദട്ടുളൾ 24  മുദതൽ 36

മുണസിലകൂറീസസിനദള്ളസിൽ വസിരസിയദനദ 
• ഈ സമുയതസിനദള്ളസിൽ റഭകൂണവളർച നകൂർതസിയ്റ് പ്രൊളദനദ 

വിത്തുങളുടെ വിരങളുടെ വിരഞ്ഞെങളുടെ വിറെങ്ങങളുടെ വിയ കൃഷിയും��ുടെ വിത്തുരഞ്ഞെുടെ വിത്തുങ്ങൾ 

• ഇവ അധസിളന ചലസില്റ് പ്രൊപ്രൊഫസത ന്തളസഞസി വഹസിച ഉനരസിതലതസിൽ ളഴസിയദനദ 
• ന്തള്റ് പ്രൊഹ്റ് പ്രൊരന 48 – 60 മുണസിലകൂറീസസിനദള്ളസിൽ ആഗ്രണന പ്രൊഫസചയ്യപ്രൊഫസ്കപ്പെുദനദ 
• ഈ സമുയതദനദള്ളസിൽ വ്റ് പ്രൊയദന രഹനവയകൂഹവദന ചസിറീസളദളളപന വസിള്റ് പ്രൊസന

റന്റ് പ്രൊനസിലദളയദന ല്റ് പ്രൊർവ നദറീസന ത്റ്റ തസിന്റ് പ്രൊന ആരനഭസിലദളയദന പ്രൊഫസചയ്യപനദ 
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Icn-ao≥
Hcp ssI∏p-kvXIw

Icn-ao≥ ˛ h¿§o-I-c-Whpw khn-ti-j-X-Ifpw

A≥h¿ Aen ]n.-F-®v

 AIzmIƒ®¿ FIvkv]¿´v

 a’y-I¿jI hnI-k\ GP≥kn (FFDA)

Fd-Wm-Ipfw

Icn-ao-\ns‚ h¿§o-I-cW imkv{Xhpw \ma-I-cW hyh-ÿbpw

a’y C\-Øn¬ \n∂mWv h¿§o-I-cWw Bcw-`n-°p-∂-Xv. ]c-kv]cw ASpØ _‘-ap-≠m-

bn-cn-°p-I, {]P-\-\-Øn¬ km[m-cW k¥m-\-ßsf Dev]m-Zn-∏n-°p-Ibpw sNøp-I. Cß-s\-bp≈

C\-ßsf  kv]ojy-kp-I-fmbn C\w Xncn-bv°-s∏-Sp-∂p. kv]ojn-b-kp-I-fpsS Iq´-amWv Po\- v.

Hcp Po\- n¬ Ht∂m AXn-e-[n-Itam kv]ojn-b-kp-I-fp-≠m-Imw. _‘-s∏´ Po\kp-Iƒ IpSpw-_-

ßfmbn Xncn-°-s∏-Sp-∂p. Hmtcm IpSpw-_-Ønepw Ht∂m AXn-e-[n-Itam Po\- p-Iƒ D≠m-Imw.

IpSpw-_-ßƒ ]n∂oSv tKm{X-ß-fm-bpw, tKm{X-ßƒ h¿§-ß-fm-bpw, h¿§-ßƒ hn`m-K-ß-fmbpw

{Iao-I-cn-°-s∏-Sp-∂p. Zzn\ma k{º-Zm-b-amWv h¿§o-I-cW imkv{X-Øn¬ \ne-hn-ep-≈-Xv. C{]-Imcw

a’y-C-\-Øns‚ t]cns\ c≠v ]mZ-ß-fn-embn kqNn-∏n-°mw. BZy-tØXv s]mXp-\m-a-Øns\ kqNn-

∏n-°p∂ Po\kv \mahpw c≠m-a-tØXv {]tXy-I-X-csØ kqNn-∏n-°p∂ kv]ojn-bkv \mahpw.

DZm-l-c-W-Øn\v Icn-aos‚ imkv{X-\maw Ft{Sm-πkv kqd-Ø≥knkv F∂m-Wv. Ft{Sm-πkv F∂Xv

Po\kv \ma-tØbpw kqd-Ø≥knkv F∂Xv kv]ojn-bkv \ma-tØbpw Ipdn-bv°p-∂p. \ap-t°-

h¿°pw kp]-cn-Nn-X-amb Icn-aos‚  P¥pimkv{X \ma-I-c-WØn\m-bp≈ A¥¿tZ-iob tImUv

{]Im-c-ap≈ \ma-I-cW ]c-ºcm-{Iaw Xmsg-]-d-bpw-hn[w {]Im-in-∏n-bv°mw:

    hn`mKw (Phy lum)    : Iti-cp-In-Iƒ (Chordata)

         D]-hn-`mKw (Sub phylum)    : IIm-f-Po-hn-Iƒ (Craniata)

             AXn-h¿§w (Super class)    : XmSn-sb√p≈ Pohn-Iƒ (Gnathostomata)

                h¿§w(Class)    :  Inc-W-®n-d-Ip≈ a’y-ßƒ (Actinopterigii)

                    D]-h¿§w (Sub class)  : Aÿn-e- a-’y-ßƒ (Teleostei)

                       AXn-tKm{Xw (Super order)   : apƒNnd-Ip≈ a’y-ßƒ (Acanthopterigii)

                              tKm{Xw (Order)      : s]¿®v a’y-ßƒ (Perciformes)

                                 IpSpw_w (Family)  : kn¢nUv a’y-ßƒ (Cichlidae)

                                       D]-Ip-Spw_w (Sub family)      : F-t{Smπnt\ (Etroplinae)

                                             Po\kv (Genus)       : Ft{Sm-πkv, (Etroplus)

                                                  kv]ojn-bkv (Species) : kqdØ≥knkv (suratensis)

C{]-Imcw Icn-aos‚ imkv{X-\maw Etroplus suratensis (Blotch, 1790) F∂mWv. {_m°-

‰n¬ ImWp∂ Blotch, 1790 F∂Xv Cu a’y-bn-\sØ Ah-X-cn-∏n-°p-Ibpw hnh-cn-°p-Ibpw

sNbvX Kth-j-Is‚ t]cpw _‘-s∏´ h¿j-hp-am-Wv.
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C{]-Imcw Icn-ao≥ Dƒs∏-Sp∂ kn¢ntU a’y-Ip-Spw-_-Ønse D]-Ip-Spw-_-amb Ft{Sm-

πn-t\bn-emWv \ΩpsS \m´nse Ft{Sm-πkv Po\-kn¬s]´ ]≈-Øn (F-t{Sm-πkv am°p-te-‰-kv)

Im\d Icn-ao≥ (F-t{Sm-πkv Im\-d≥kn-kv) F∂nh Dƒs∏-Sp-∂-Xv. Ft{Sm-πkv Po\-kose taev]-

d™ aq∂n-\-ßfpw (Icn-ao≥, ]≈-Øn, Im\d Icn-ao≥) D]-Zzo-]mb C¥ybv°pw {ioe-¶bv°pw

Xt±-io-bcmWv. Icn-ao-s\bpw ]≈-Øn-sbbpw Hmcp-Pe a’y-ß-fm-bmWv ]cn-K-Wn-°p-∂-sX-¶nepw

tIc-f-Øn-sebpw {ioe-¶-bn-sebpw \Zn-I-fn-sebpw  Acp-hn-I-fn-sebpw Bhm-k-hy-h-ÿ-bn¬ Ch

kpe-`-ambn ImW-s∏-Sp-∂p (Nn{Xw 1, 2, 3). C¥y-bn¬ ]Sn-™m-d≥ XocØv  sX°≥ I¿Æm-S-I-

Pn√ apX¬ sXt°m´pw Ing-°≥ XocØv Hdo  kwÿm-\-Øns‚ Xoc-{]-tZiw apX¬ sXt°m´pw

Icn-ao≥ I≠p-h-cp-∂p.

Im\d Icn-ao\ns‚ Bhm-k-hy-hÿ I¿Æm-S-I-bnse (t\-{Xm-h-Xn, icm-h-Xn) \Zn-I-fn-

sebpw tIc-f-Ønse I¿Æm-SI Pn√-bn-eqsS Hgp-Ip∂ ̨  \Zn-bn-ep-ambn HXp-ßn-bn-cn-°p-∂p. AXn-

\m-e-hWw, Cu a’ysØ a’y-t{]-an-Iƒ°pw km[m-cW P\-ßƒ°pw a‰p c≠v AwK-ß-tfmfw

kp]-cn-Nn-X-a-√m-Ø-Xpw. A[n-I -h-en-∏-sa-ØmØ Chsb (G-I-tZiw 20 sk.-ao) _‘-s∏´ {]tZ-

i-ß-fn¬ `£y-a-’y-ambpw Ae-¶m-c-a-’y-ambpw D]-tbm-Kn-®p-h-cp-∂p. Ft{Sm-πkv P\p- n-se

a’y-ß-fn¬ G‰hpw A[nIw Ae-¶m-c-{]m-[m-\y-ap-≈Xpw hntZi Ae-¶m-c-a’y hn]-Wn-bn-te°v

Ib-‰p-aXn sNø-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp-h-cp-∂Xv Im\d Icn-ao-\n-s\-bm-Wv.

Nn{Xw 1. Icnao≥ Nn{Xw 2. ]≈Øn

Nn{Xw 3. Im\d Icnao≥ Nn{Xw 4. ]ntem∏n / kntem∏nb / Xnem∏nb
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\ΩpsS \m´n¬ ImW-s∏-Sp∂ Ft{Sm-πkv Po\-knse a’y-ß-fpsS G‰hpw ASpØ _‘p-

°ƒ aU Kmkv°¿ Zzo]n¬ ImW-s∏-Sp∂ "]mc Ft{Sm-πkv' Po\-knse a’y-ß-fm-Wv. H∂m-bn-

cp∂ C¥y≥ ^e-Ihpw aU-Km-kv°dpw {It´-jykv Ime-L-´-Øns‚ Ah-km-\-Øn¬ th¿Xn-cn-

°-s∏-´-t∏mƒ Cu a’y-ßfpw th¿Xn-cn-°-s∏-´-Xm-hmsa∂v imkv{X-temIw A\p-am-\n-°p-∂p.

\ΩpsS \m´n-te°v Pe-Ir-jn-bmh-iy-Øn-\mbn Cd-°p-aXn sNø-s∏-´n-´p≈ Xnem-∏nb a’y-ßƒ

(Nn{Xw 4), AtIzdn-b-ßsf at\m-l-c-am-°p∂ amem-J- a-’y-ßƒ, HmkvIm¿ a’y-ßƒ F∂nh

knIvfntU a’y-Ip-Spw-_-Ønse AwK-ß-fm-Wv.

Icn-ao\ns‚ \ma-I-cW Ncn{Xhpw {]mtZ-inI \ma-ßfpw

KpP-dmØv kwÿm-\-Ønse kqdØv \K-csØ ASn-ÿm-\-am-°n-bmWv Icn-ao\n\v

kqdØ≥knkv F∂ kv]ojn-bkv \maw e`n-®Xv. F∂m¬ G‰hpw ck-I-c-amb hkvXp-X, kqdØv

\K-c-Øn-\-SptØm KpP-dmØv kwÿm-\-Øn¬ Xs∂tbm Cu a’yw hnh-cWw sNøp∂ ka-

bØv I≠p-h-∂n-cp-∂n√ F∂-Xm-Wv. tUm.-{^m≥kokv tU F∂ a’y-K-th-j-I≥ A`n-{]m-b-s∏-

Sp-∂Xv Cu a’ysØ Ah-X-cn-∏n®v hnh-cWw sNbvX tªm®v F∂ imkv{X-⁄\v Cu a’ysØ

]T-\-Øn-\mbn e`n-®Xv Hcp ]mXn-cn-bn¬ \n∂m-sW∂pw kqd-Øn¬ ÿnc-Xm-a-k-am-°n-bn-cp∂ B

]mXncn Ahn-sS-\n-∂mWv B a’ysØ sIm≠p-h-∂-sX∂v A\p-am-\n®v kqd-Ø≥kokv F∂

t]¿ \¬In-sb-∂p-am-Wv.

Iot‰m-tUm¨ kqd-Ø≥knkv (Bloch, 1790), Iot‰m-tUm¨ Imcokv (Hamilton, 1822),

Ft{Sm-πkv saem-{Kn-kv (Cuvier, 1830), F∂nh Icn-aos‚ ]cym-b-]-Z-ß-fm-Wv. Icn-aos‚ BwK-

teb \ma-ßƒ  {Ko≥ t{Imssa-Uv, t]ƒ kvt]m´v, _m≥UUv t{ImssaUv F∂n-h-bm-Wv. Icn-

ao≥ (ae-bmfw), Ic- m¿, ]fn-©, tkØ-s°-≠mbv (X-an-gv), Ip≠en  (H-dn-b), Cen-ao≥ (I-∂-

U), Zpth\Nm-∏, Imin-amc (sX-ep-¶v), ]oXp-¬ ˛ Imkv (ln-µn) apX-em-bh Icn-ao-\ns‚ {]mtZ-

inI \ma-ß-fp-am-Wv.

Icn-ao\ns‚ ico-c-{]-IrXn

GXm≠v Zo¿L hrØm-Ir-Xn-bn¬ hi-ß-fn¬ \n∂v ]Xn™ ico-c-amWv Icn-ao-\n-t‚-Xv.

ta¬ØmSn IogvØm-Sn-tb-°mƒ Aev]w aptºm v́ X≈n \n¬°p-∂p. apXp-Nn-d-In\pw KpZ Nnd-In\pw

aq¿®-tb-dnb apt≈mSp IqSnb `mKhpw arZp-In-c-W-ß-tfm-Sp-Iq-Snb `mK-hp-ap-≠v.  apƒ`m-K-Øn\v

arZp-In-c-W-̀ m-K-tØ-°mƒ \ofw IqSp-X-ep-≠v. apXp-Nn-dn-In¬ \o≠p aq¿®-bp≈ 18 apX¬ 19  ap≈p-

Ifpw 14-˛16 arZp-In-c-W-ßfpw ImW-s∏-Sp-∂p. KpZ-Nn-d-In¬ 12 ap≈p-Ifpw 11-˛12 arZp-In-c-W-ßfpw

ImW-s∏-Sp-∂p. ]m¿iz-tcJ hyql-Øn¬ 40 iev°-ßƒ ImW-s∏-Sp-∂p. ico-c-Øn\v ew_-ambn

arZp-Nn-d-In\pw t{imWn Nnd-In\pw CS-bn-embn 23 iev°-ßƒ ImW-s∏-Sp-∂p. hm¬Nn-dIv 16 {]_-

e-In-c-W-ß-fm¬ \n¿Ωn-X-am-bn-cn-°p-∂p (Nn{Xw 5).
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hi-ß-fn¬ \n∂v ]c∂v Dcp≠ hmb ico-c-a-[y-tc-J-bpsS Xmsg-bmbn ÿnXn-sN-øp-∂p.

\mkm-c-{‘-ßƒ IÆn\pw tam¥bv°pw HØ a[y-Ønembn ÿnXn-sN-øp-∂p. Ccp XmSn-I-fn-ep-

ambn c≠p \nc-I-fn-embn ÿnXn-sN-øp∂ ]√p-Iƒ hi-ß-fn¬ \n∂v ]c-∂Xpw a[y-̀ m-KØv Iq¿Ø-

Xp-am-Wv. hmbpsS ta¬`m-KØv ]√p-Iƒ ImW-s∏-Sp-∂n-√.

apXp-Nn-dIv Awkob Nnd-In\v apI-fn-embn XpS-ßp-∂p. apXp-Nn-d-Inse \mem-asØ ap≈n\p

Xmsg-bmbn t{imWo NndIv XpS-ßp-∂p. ico-c-Øns‚ `qcn-`m-Khpw sskt¢mbvUv iev°-ß-fm-em-

h-cWw sNø-s∏-´n-cn-°p-∂p. F∂m¬ ]m¿iz-tc-J-hyq-l-Øn¬ IvSot\mbvUv iev°-ßfpw ImW-

s∏-Sp-∂p.  sNInf apSn-bn¬ iev°-ßƒ ImW-s∏Sp-∂psh-¶nepw tam¥-`m-KØpw IÆp-Iƒ°n-S-

bnepw iev°-ßƒ ImW-s∏-Sp-∂n-√. iev°-ßƒ hm¬Nn-d-Ip-I-fn-te°pw \ofp-∂p. apXp-Nn-d-In-

s‚bpw DZ-c-Nn-d-In-s‚bpw ]mZ-Øn-embn Hcp iev°-]mfn cq]-s∏-´n-cn-°p-∂p.

ico-c-Øn\v s]mXpsh Icnw ]®-\n-d-am-Wv. apI-fn¬ \n∂v s\SpsI DZ-c-`m-Kw-hsc IdpØv

hoXn-Iq-Snb NmbvthmSp-Iq-Snb 8 \mS-Iƒ D≠v. CXn¬ BZysØ \mS sNIn-f-bpsS ASpØpw

Ah-km-\-tØXv hm¬Nn-d-In-ep-ambn ÿnXn-sN-øp-∂p. Hmtcm iev°-Øn\pw \Sp-hn-embn ]hn-g-

k-am-\-amb sh≈-Ip-Øp-Iƒ ImW-s∏-Sp-∂p. AtX ka-bw, DZ-c-̀ m-K-Ømbn {Ia-cn-ln-X-amb IdpØ

_nµp-°fpw ImW-s∏-Sp-∂p.

eh-W-P-e-Øn¬ hf-cp∂ Icn-ao≥ Ccp≠ ]¿∏nƒ \nd-Ønepw ico-c-Ønse \mS-Iƒ IdpØ

\nd-Ønepw iev°-ß-fnse shfpØ ]hn-g-_n-µp-°ƒ hfsc kphy-‡-ambpw ImW-s∏-Sp-∂p. Ime-

h¿j-°m-eØv Cu a’y-Øns‚ \ndw hfsc at\m-l-c-ambpw Zi-Iƒ hfsc kphy-‡-ambpw

Nn{Xw 5 ˛ Icn-ao≥

apXp-Nn-dIv

IdpØ ]mZ-tØm-Sp-Iq-
Snb Awkob NndIv

KpZ NndIv

t{imWob NndIv

hm¬ NndIv

]hn-g-k-am\
_nµp-°ƒ

ew_-am-bp≈ \mS-Iƒ
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CX-c-`Kw sh≈-\n-d-Ønepw ImW-s∏-Sp-∂p. ico-c-Øns‚ apXp-Ip-`mKw IdpØ ]®-\n-d-Ønepw

iev°-ß-fnse Ccp≠ ]hn-g-s∏m-´p-Iƒ icn°pw ]hn-g-ap-Øp-t]mse Xnf-ßnbpw ImW-s∏-Sp-∂p.

apXp-Nn-dIpw hm¬Nn-dIpw t{imWn Nnd-Ipw, KpZ-Nn-dIpw Ccp≠ Cuø\n-d-Ønepw Awko-b-Nn-dIv

IdpØ ]mZ-tØm-Sp-IqSn a™-\n-d-Ønepw ImW-s∏-Sp-∂p.

Icn-ao-\pƒs∏-Sp∂ Ft{Sm-πnt\ D]-Ip-Spw-_-Ønse a’y-ßsf Xncn-®-dn-bm≥ klm-bn-
°p∂ e£-W-kq-NnI

1. ico-c-Øn\v Ccp-h-i-hp-ambn aq∂v IdpØ Np´n-Iƒ, apXp-Nn-d-In¬ 17-˛20 ap≈p-Ifpw 8˛10

arZp-In-c-W-ßfpw... ]≈Øn.

ew_-ambn \nc-h[n \mS-Iƒ ........ 2.

2. ico-c-Øn\v ew_-ambn NmbvthmSp-Iq-Snb \mS-Iƒ; apXp-Nn -d -In¬ ]Xn-s\t´m

]sØm≥]tXm ap≈p-Iƒ; KpZ-Nn-d-In¬ ]{¥t≠m ]Xn-aqt∂m ap≈p-Ifpw 12 arZp-In-c-W-ßfpw

..... Icn-ao≥

XnI®pw ew_-ambn \mS-Iƒ; apXp-Nn-d-In¬ Ccp-]-Øn-sbmt∂m Ccp-]-Øn-ct≠m ap≈p-

Iƒ; KpZ-Nn-d-In¬ ]Xn-\m-tem, ]Xn-\mtdm ap≈p-Ifpw Btdm, Gtgm arZp-In-c-W-ßfpw .... Im\d

Icn-ao≥.

kn¢ntU a’y-Ip-Spw-_-Ønse tIc-f-Øn¬ Pe-Ir-jn-°p-]-tbm-Kn-°p∂ a’y-P-\p-kp-
Isf Xncn-®-dn-bm-\p≈ e£-W-kq-Nn-I:

1. KpZ-Nn-d-In¬ aq∂p ap≈p-Iƒ ........ Xnem-]nb

KpZ-Nn-d-In¬ 12-˛16 ap≈p-Iƒ ......... Ft{Sm-πkv (I-cn-ao≥)

Nn{Xw 6 ˛ Icn-ao≥ Nn{Xw 7 ˛ Xnem-∏nb
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Ft{Sm-πnt\ D]-Ip-Spw-_-Ønse a’y-Ip™pßsf Xncn-®-dn-bm≥ klm-bn-°p∂ e£-
W-kq-NnI

Icn-ao-\ns‚ Ip™p-ßsf Xncn-®-dn-bm≥ Xosc {]bm-k-an-√. c≠p hi-ß-fn¬ \n∂pw

]Xn™p ]c∂ Zo¿L-hr-Øm-Ir-Xn-bn-ep≈ ico-cw, apXp-Nn-d-Inse 16 apX¬ 18 hsc ap≈p-Iƒ

F∂nh Icn-ao≥ Ip™p-ß-fpsS e£-W-ß-fm-Wv. Ip™p-ßƒ 50 an.-ao-‰¿ \ofw hbv°p-∂-Xp-

hsc Ah-bpsS apXp-Nn-d-In¬ hment\m-S-SpØv IÆns‚ BIr-Xn-bn¬ (]o-en-°-Æv) sh≈-bm¬

Np‰-s∏´ Hcp IdpØs]m´p-≠m-bn-cn-°pw. CXn\p ]pdsa hm¬Nn-d-In\v sXm´p-apºv Hcp IdpØ

]mSpw ImWm-hp-∂-Xm-Wv. Cu Zi-bn¬ _p`p£p a’y-ß-fn¬ \n∂pw D]-{Z-h-Im-cn-I-fmb Pohn-

I-fn¬ \n∂pw c£-t\-Sp-∂-Xn-\p≈ A\p-Iq-e-\-ambn Icp-X-s∏-Sp-∂p. apXp-Nn-d-Inse arZp-In-c-W-`m-

KØv 4˛masØ apX¬ 10-˛m-asØ arZp-In-c-W-ßƒ°n-S-bn-embn ImW-s∏-Sp∂ Cu IdpØ

I¨IpØv Icn-ao≥ Ip™p-ß-fpsS {]tXy-I-X-bm-Wv.

Icn-ao\ns‚ khn-ti-j-X-Iƒ

1. Icn-ao≥ F∂ anI® t]mj-I-a’yw

Icn-ao\ns‚ amwk-Ønse t]mjI \ne-hmcw Xmsg-]-dbpw {]Im-c-am-Wv.

Nn{Xw 11 ˛ Xnem-∏nb

Nn{Xw 8 ˛ Icn-ao≥

Nn{Xw 10 ˛ Im\d Icn-ao≥

Nn{Xw 9 ˛ ]≈Øn
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amwkyw ˛ 18.4%

sImgp∏v ˛ 1.65%

[mXp-e-h-W-ßƒ ˛ 1.08%

Pemwiw ˛ 79.7%

t^mkv -̂dkv- -̨ 0.5%

Im¬kyw ˛ 0.15%

Ccpºv ˛ 4.9%

Cu a’y-Øn¬ \n∂p≈ 100 {Kmw amwky-Øn\v Hcp apXn¿∂-bm-fn-\m-h-iy-amb kao-IrX

amwkym-lm-c-h-iy-IX ]cn-l-cn-bv°m≥ Ign-bpw. ssekn≥, saØn-tbm-Wn≥, sFtkm-eq-kn≥ F∂o

Aan-t\m- A-æ-ßƒ a\p-jy-i-co-c-Øn\v Bh-iy-amb A\p-]m-X-Ønepw kao-Ir-X-amb Af-hnepw

Icn-ao-\n¬ AS-ßn-bn-´p-≠v.

2. Icn-ao≥ F∂ anI® hf¿Øp-a’yw

kkym-lmc {]Xn-]-Øn, Xzcn-X-K-Xn-bn-ep≈ hf¿® a‰p a’y-ßƒ°v D]-{Zhw sNømsX

Pnhn-bv°m-\p≈ Ign-hv, {]bm-k-an-√msX Irjn-bn-S-Øn¬ ap´-bn-´p- s]-cp-Ip∂ kz`mhw ]cn-h-l-\-

k-a-bsØ sISp-Xn-Isf AXn-Po-hn-bv°p-hm-\p≈ Ip™p-ß-fpsS Icp-Øv, \√ hn]-W\ km[yX

F∂o KpW-ßƒ Icn-aos\ Hcp anI® hf¿Øp-a-’y-am°n am‰p-∂p.

ehW Pem-i-b-ß-fn¬ ]qao≥, Xncp-X, IWºv F∂n-h-tbm-sSm-∏hpw ip≤-P-em-i-b-ß-

fn¬ Im¿∏v, B‰p-sIm©v F∂n-h-bvs°m-∏hpw Icn-aos\ hf¿Øm-hp-∂-Xm-Wv. Icn-ao-\n\v ap´-bn-

Sm≥ I√p-Ifpw a‰pw Bh-iyam-b-Xn-\m¬ \ΩpsS \m´nse I√p-sh-´p-I-fnepw sIm°Wnc-≠n-I-

fnepw Chsb hf¿Øm-hp-∂-Xm-Wv. \√ Icp-Øp≈ a’y-am-b-Xn-\m¬ s\¬ hb-ep-Iƒ, NXp-∏p-

\n-e-ßƒ F∂n-ßs\ Bgw Ipd™ Pe-\n-c-∏p-I-fnepw Agp-°p-sh≈w D]-tbm-Kn-°p∂ a’y-

°p-f-ß-fnepw Chsb hf¿Øm-hp-∂-Xm-Wv.

Icn-ao\ns\ eh-W-P-em-i-b-Øn¬ H‰bv°v hf¿Øn-b-t∏mƒ 1˛1.25 SÆpw a‰v ehW Pe-a-

’y-ß-fmb ]qao≥, Xncp-X, IWºv samØw XncpX F∂n-h-bv-s°m∏w hf¿Øn-b-t∏mƒ samØw

e`n® 2.25 S¨ hnf-hn¬ 30% am\hpw Icn-ao-\m-sW∂v ]pXp-ssh∏v ^nj-dokv tÃj-\nse Kth-

j-W-^-e-ßƒ ImWn-bv°p-∂p. s]m°m-fn-]m-S-ß-fn¬ s\¬ Irjn-tbm-sSm∏w hf¿Øm≥ Icn-

ao≥ hfsc tbmPn-®-Xm-Wv. then-bn-d° ka-bØv th≠{X Pe-\n-c∏v \ne-\n¿Øp-hm≥ tXmSp-

Iƒ Ipgn-°p-Ibpw IoS-\m-in-\n-I-fpsS D]-tbmKw Ign-bp-∂Xpw Hgn-hm-°p-Ibpw sNbvXm¬ henb

apX¬ apS-°p-Iq-SmsX s\√n-\p-]p-dsa slIvS-dn\v 300-˛400 In.{Kmw F∂ tXmXn¬ Icn-ao≥ hnfhp

e`n-°p-sa∂v Kth-j-W-^-e-ßƒ ImWn-°p-∂p.

Hcp slIvS¿ \ne-Øn¬ 2000 ]qan\pw 2000 IWºpw 6000 Icn-ao\pw 3000 Xnem-∏n-tbbpw

tN¿Øv Hcp h¿jw hf¿Øn-b-t∏mƒ samØw 1730 In.{Kmw a’yw hnf-sh-Sp-°m≥ km[n-®-Xmbn

Rmd-°¬ Irjn hn⁄m-\- tI-{µ-Øns‚ IW-°p-Iƒ ImWn-°p-∂p. sNss∂ Bÿm-\-ambn

{]h¿Øn-°p∂ tI{µ Hmcp-Pe Kth-jW ÿm]-\-Øns‚ IW-°p-{]-Imcw Icn-ao-\ns\ GI-

45



8

Icn-ao≥
Hcp ssI∏p-kvXIw

h¿§ Irjn-co-Xn-bn¬ slIvS-dn\v 20000-˛30000 FÆw F∂ \nc-°n¬ \nt£-]n®v hf¿Øn-bm¬

8˛9 amk-°m-e-b-fhv sIm≠v 2 S¨ hnf-sh-Sp-°m≥ km[n-°p-sa∂v ka¿∞n-°p-∂p.

Icn-ao\ns\ eh-W-P-em-i-b-ß-fnepw ip≤-P-em-i-b-ß-fnepw Hcp-t]mse hf¿Øm-hp-∂-

Xm-Wv.  Sm¶p-Iƒ, ASp-°f Ipf-ßƒ, Ipf-ßƒ, {_l-XvIp-f-ßƒ, AW-s°-´p-Iƒ, a’y°qSp-

Iƒ, a’y-hfhpIƒ, ]md-a-S-Iƒ, sNΩn≥sI-´p-Iƒ F∂nhbn-te-s°√mw Hcp-t]mse A\p-tbm-

Py-amb a’y -C-\-am-Wn-Xv.

G‰hpw IqSn-bXv 30 sk.-ao. \ofhpw 1½ In.{Kmw Xq°hpw Icn-ao-\n\v kn≤n-bv°pw. Icn-ao-

\ns‚ BZy h¿jsØ icm-icn hf¿® 10-˛12.5 sk.-ao. \ofhpw 113 {Kmw Xq°-hp-am-sW∂v KW-]-

Xn, Nmt°m F∂o imkv{X-⁄¿ A`n-{]m-b-s∏-´n-cn-°p-∂p. F∂m¬ apSn-]m-b-ep-Iƒ [mcm-f-ap≈

Ipf-ß-fn¬ BZy-h¿jØn¬ 21 sk.-ao-‰dpw, c≠mw h¿j-Øn¬ 30 sk.-ao-‰-dpw, aq∂mw h¿j-

Øn¬ 36 sk.-ao-‰dpw \memw h¿j-Øn¬ 41 sk.-ao-‰dpw hf-cp-∂-Xmbn tat\m≥, kpIp-am-c≥

F∂o imkv{X-⁄¿ tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂p.

tIc-fw, Xan-gv\m-Sv, B{‘m-{]-tZ-iv, I¿Æm-S-I, alm-cmjv{S F∂o kwÿm-\-ß-fn¬ C∂v

Icn-ao\ns\ [mcmfw hf¿Øn-h-cp-∂p. 1923  apX¬ 1999 hsc-bp≈ Ime-b-f-hn¬ C{km-tb¬,

^nen-∏-b≥kv, kn¶-∏q¿, audo-jykv, ate-jy, Ct¥m-t\jy F∂o cmPy-ß-fn-te°v C¥y-bn¬

\n∂pw {ioe-¶-bn¬ \n∂pw Icn-ao≥ Cd-°p-aXn sNbvXv Irjn-°mbn D]-tbm-Kn-®p-h-cp-∂p.

3. Icn-ao≥ ˛ Xo≥ta-i-bnse sImXn-bqdpw hn`hw

Icn-ao≥ hmg-bn-e-bn¬ s]m≈n-®Xv, tIcfssÃ¬ \mS≥ Icn-ao≥ ss{^, tIcf ssÃ¬

Icn-ao≥ akm-e, Icn-ao≥ tamfn, Icn-ao≥ a∏m-kv, Icn-ao≥ tdmÃv, tIcf Icn-ao≥ Idn, Icn-ao≥

]∏m-kv, Icn-an≥ IpSw-]pfn C´p-sh-®Xv, \mS≥ Icn-ao≥ thhn-®Xv F∂o hn`-h-ßƒ ae-bm-fn-

bpsS Xo≥ta-i-bnse sImXn-bqdpw Icn-ao≥ hn`-h-ß-fm-Wv. Ch IqSmsX I∏bpw Icnao\pw ae-

bm-fn°v Hgn-®-pIq-Sm-\m-hmØ \mS≥ Xo≥ta-i hn`-h-am-Wv. cpNn-bpsS Imcy-Øn¬ Icn-ao-t\mSv

InS-]n-Sn-°m≥ Ign-hp≈ a’y-ßƒ hnc-f-am-Wv. CXns‚ amwk-Øn¬ sNdp-ap-≈p-Iƒ Ipd-hm-b-

Xn-\m¬ Xn∂p-hm\pw _p≤n-ap-´n-√.

4. k¥m-\- -hm’ey-Øns‚/amXr-]n-Xr-kw-c-£-W-Øns‚ anI® a’y-am-XrI

k¥m-\a-’y-Øns‚ anI® amXrI-bmWv Icn-ao\pI-fpsS IpSpw-_-Po-hnXw. amXr-]n-Xr-

kw-c-£-W-Øn¬ ap´-I-fp-sSbpw Ip™p-ß-fp-sSbpw kwc-£Ww Dƒs∏-Sp-∂p. {]P-\-\-Im-eØv

Nne a’y-ßƒ tPmUn-I-fmbn Xncn™v Bgw-Ip-d™ ÿeØv A\p-tbm-Py-amb ÿew ap´-bn-

Sp-∂-Xn-\mbn Xnc-s™-Sp-°p-∂p. amXmhv _oP-k-¶-e\w \S∂ ap -́Iƒ°v  Acn-In-embn \ne-sIm≠v

Awko-b-Nn-d-Ip-I-fp-]-tbm-Kn®v hoin-s°m-≠n-cn-°pw. CSbv°v X≈-a’yw Xo‰ tXSn-t∏m-Ip-tºmƒ

ap´-I-fpsS ]cn-]m-e\w B¨a’yw Gs‰-Sp-°p-Ibpw IqSn-\-cn-In-embn Imh¬ \n¬°p-Ibpw

sNøp-∂p. B¨ a’yhpw s]¨a-’yhpw IqSn-\-cn-In-embn ap -́hn-cn-bp-∂-Xn-\-\p-kr-X-ambn kwc-

£-W-Ip-gn-Iƒ Xo¿°p∂ {]{In-b-bn¬ G¿s∏-Sp-∂p.
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ap -́bn¬ \n∂pw hncn-™n-d-ßp∂ \h-PmX a’y-Ip-™p-ßsf X≈-a’yw hmbn-se-SpØv

Ipgn-bn-te°v am‰p-∂p. ]n∂oSv Znh-kw- tXmdpw Ipgn-I-fp-≠m°n Ip™p-ßsf Ah-bn-te°v am‰n

kwc-£n-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Iq´n-\p-≈n¬ F√m-bn-t∏mgpw amXm-]n-Xm-°-fm¬ Nnd-Ip-I-fp-]-tbm-

Kn®v Hgp°v krjvSn-®p-sIm-≠n-cn-°pw. Ggp-Zn-hkw {]mb-am-Ip-tºm-tg°pw ]oXIm-lmcw ]q¿Æ-

ambn BKo-I-cWw sNø-s∏-Sp-Ibpw Ipgn-bpsS ]pd-tØbv°v Cdßn amXm-]n-Xm-°-fpsS kwc-£-

W-tØmsS Blm-c-k-ºm-Z\w XpS-ßp-∂p. GI-tZiw Hcp amkw {]mb-am-Ip-∂-Xp-hsc AXm-bXv

1.8 sk.-ao. hf-cp-Ibpw {]mb-am-b-h-bpsS ico-c-L-S\ B¿÷n-°p-Ibpw sNøp-∂-Xp-hsc Cu

kwc-£Ww XpS-cp-∂p.

5. Hcp anI® kzbwh¿≤I a’yw

I¿j-I-cm¬ ]cn-]m-en-°-s∏-Sp∂ Irjn-bn-S-ß-fn¬ \n∂pw \nc-¥c hnØv \nt£-]-an-√msX

Xs∂ kpÿn-c-ambn hnf-sh-Sp-∏n\v km[y-am-°p∂ a’y-ßsf kzbw h¿≤\ a’y-ß-fmbn

\n¿∆-Nn-®n-cn-°p-∂p. CØcw a’y-ßsf IrXy-amb \nt£-]-tXm-Xn¬ Irjn-bn-S-Øn¬ Hcn-°¬

\nt£-]n-®m¬ Ah Xs∂ s]mcp∂p a’y-ß-fmbn amdn {]Xyp-ev]m-Z\w \SØn ASpØ Xh-

WsØ Irjn-°m-h-iy-amb Ip™p-ßsf Dev]m-Zn-∏n-°p-w. CXp-hgn ]pXnb Irjn-bn-S-Øn-te°v

Irjn hym]n-∏n-°p-hm\pw A[n-I-ambn Dev]m-Zn-∏n-°-s∏-Sp∂ Ip™p-ßsf a‰v I¿j-I¿°v hn‰v

A[nI hcp-am\w D≠m-°m\pw km[n-°pw. kzbwh¿≤I a’y-Irjn hgn kz`mhnI Bhm-k-hy-

h-ÿ-bnse Aim-kv{Xob a’y-_-‘\w hgn-bp≈ hwi-\mi `ojWn XS-bp-hm\pw {]kvXpX

a’y-Øns‚ kpÿnc D]-tbm-K-Øn\pw kwc-£-W-Øn\pw hgn sXfn-bn-°phm≥ km[n-°p-∂p.

Xmbvem‚ v, Iwt_m-Un-b, hnb-‰v\mw, _w•m-tZ-iv F∂o cmPy-ß-fn¬ hnP-b-I-c-ambn \S-

Øn-h-cp∂ Bbm-k-c-lnX Irjn-co-Xn-bm-Wn-Xv. Cu cmPy-ß-fn¬ Xt±-iob a’y-bn-\-ß-fmb hcm¬,

Idq-∏p-Iƒ, aqjn a’y-ßƒ, Bc-ep-Iƒ, ]c-ep-Iƒ, Kuc-an-Iƒ F∂o kzbw h¿≤\ a’y-bn-\-

ß-sf-bmWv Irjn-°mbn D]-tbm-Kn-®p-h-cp-∂-Xv. \ΩpsS kml-N-cy-ß-fn¬ Icn-ao-≥, Hcp \mS≥

kzbw h¿≤I a’y-bn-\-Øn\v DØa DZm-l-c-W-am-Wv. Icn-ao-\ns‚ khn-tij {]Xyp-ev]m-Z-\-co-

Xn, Ir{Xn-a-km-l-N-cy-ß-fn¬ ap´-bn´v s]cp-Ip-hm-\p≈ Ign-hv, Db¿∂ AWvtUm-ev]m-Z-\-ti-jn,

anI® AXn-Po-h\ \nc°v F∂nh Icn-ao-\ns\ Cu KW-Øn¬ H∂m-a-\m-Im≥ klm-bn-°p∂

A\p-Iqe LS-I-ß-fm-Wv. \ΩpsS {KmaoW {]tZ-i-ß-fnse s\¬∏m-S-ßƒ, I√p-sh-́ ma-S-Iƒ, ASp-

°fIpf-ßƒ,  CjvSn-I-°-f-°-pf-ßƒ F∂n-h-bn¬ Cu kzbw h¿≤-\-a-’y-Øns‚ Irjn {]mtbm-

Kn-I-am-°n-bm¬ {KmaoW hnI-k-\-Øn\pw, A[n-I-h-cp-am-\-Øn-\pw, a’y-bn\ kwc-£-W-Øn-\pw,

kpÿnc Nqj-W-Øn\pw, Bhiy `t£ym-ev]m-Z-\-Øn-\pw CXv hgn-sbm-cp-°pw.

6. anI® sImXpIv/IqØmSn \n¿Ωm¿÷-\-a’yw

ate-dn-b, a¥v, Nn°≥Kp-\n-b, sU¶n-∏-\n F∂n Pe˛sImXp-IvP\y amc-I-tcm-K-\n-hm-c-W-

Øn\v D]-I-cn-°p∂ Hcp anI® \mS≥ sImXp-Ip-Iq-ØmSn \n¿Ωm¿÷\ a’y-amWv Icn-ao≥.

t]m≠n-t®cn Bÿm-\-am-bp≈ shIvS¿ I¨t{Smƒ dntk¿®v sk‚-dnse imkv{X-⁄-∑m¿ \S-

Ønb Kth-j-W-ß-fn¬ Icn-ao\ns‚ sImXp-Ip-Iq-ØmSn \n¿Ωm¿÷-\-Øn-\p≈  km[y-X-I-sfbpw
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D]-tbm-K-ß-sfbpw Ipdn®v {]Xn-]m-Zn-°p-∂p-≠v. Icn-ao\ns‚ Pe-Ønse eh-Wmw-i-Ønse G‰-

°p-dn-®n-ep-Isf AXn-Po-hn-°p-hm-\p≈ Ign-hv, GXp Pem-i-b-Ønepw (CS-tØm-Sp-Iƒ, Xpd- mb

Pem-i-b-ßƒ, sI´n-°n-S-°p∂ Pem-i-b-ßƒ, s\¬h-b-ep-Iƒ, ]md-a-S-Iƒ, AW-s°-́ p-Iƒ, Agp-

°p-Nm-ep-Iƒ apX-em-b-hb) ap´-bn´p s]cp-Ip-hm-\p≈ Ign-hv, Db¿∂ AWvtUm-ev]m-Z\ tijn,

sh≈-Ønse {]Xn-Iqe kml-N-cy-ß-tfmSv a√n´p Pohn-°p-hm-\p≈ Ignhv F∂nh Icn-ao\ns\

Cu Bh-iy-Øn\v ]cym-]vX-am-°p-∂p. Kn\n-∏pgp tcmK-Øns‚ tcmKm-Wp-hm-l-I-cmb sskt¢m]vkv

F∂o Pe-Po-hn-Isf Icn-ao≥ t\cn´v Bl-cn-°p-∂-Xn-\m¬ Cu tcmKhpw XS-bm≥ km[n-°pw.

Agp-°p-sh≈w sI´n-\n¬°p∂ s]m´-°p-f-ßƒ, sIm°-c-Wn-Iƒ, NXp∏p \ne-ßƒ,

s\¬]m-S-ßƒ, Nfn-°p-≠p-Iƒ, IS-tem-c-{]-tZ-i-ß-fnse tXmSp-Iƒ, Ipgn-Iƒ F∂n-hn-S-ß-fn¬

Icn-ao-\m-S°ap≈ sImXpIp IqØmSn \n¿Ωm¿÷\ a’y-ßsf \nt£-]n®v  tcmK-\n-hmcWw

km[y-am-°m-hp-∂-Xm-Wv.

7. Hcp anI® Ae-¶m-c-a’yw

ico-c-Øn\v Henhv ]®-I-e¿∂ Xhn-´p-h¿Æhpw i¬°-ß-fnepw Nnd-Ip-I-fnepw ]hn-g-a-

Wn-I-t]m-ep≈ sh≈-∏p-≈n-I-fp-ap≈ Cu a’yw Ae-¶m-c-a’yw F∂ \ne-bnepw {]m[m-\y-ap-

≈-Xm-Wv.

2.5 sk.-ao. hen-∏-ap≈ Icn-ao≥ Ip™p-ßsf apX¬ 30 sk.-ao. hsc hen-∏-ap≈ apXn¿∂

a’y-ßsf hsc {Kq∏mbn AtIzdn-b-Øn¬ ]cn-]m-en-°m≥ km[n-°pw. ip≤-Pe AIzm-dn-b-Øn¬

a‰v kn¢nUv a’y-ß-tfm-sSm-∏hpw HmcpPe AtIzdn-b-Øn¬ hn√mfn a’yw (Archer fish), \®-d

(Scat), ]qfm≥ (Gobies), aqWn a’y-ßƒ (Monodactylus spp.), ]≈Øn (Orange chromide)

F∂n-h-tbm-sSm-∏hpw  anI® kl-h¿ØnXz kz`m-h-ap≈ Icn-ao-\ns\ ]cn-]m-en-°m-hp-∂-Xm-Wv.

Ico-an-\n‚ {]P-\-\-tPm-Un-Isf am{Xw kq£n-°p∂ GI-h¿§ AtIz-dn-b-Ønse Ah-bpsS {]P-

\\ tNjvS-Ifpw, k¥m-\-h-’-eyhpw, Iq´-ambn \o¥p∂ Icn-ao≥ Ip™p-ß-fpsS tNjvS-Ifpw

IÆn\pw a\- n\pw Ipfn¿Ω ]I-cp∂ ImgvN-bm-Wv.

]≈-Ønbpƒs∏-sS-bp≈ kn¢nUv a’y-ßsf Dƒs°m-≈n-®p-sIm-≠p≈ kmaq-lnI

AtIzm-dn-b-Øn¬ ]≈Øn Hcp ipNo-Imcn a’y-ambn (Cleaner fish ) h¿Øn®v Icn-ao-\ns‚ ico-

c-Ønse arXN¿Ω-sØbpw _mly-]-cm-Z-ß-sfbpw \o°w sNøp∂ cleaning symbiosis F∂

khn-tij {]{Inb \nco-£n-°m-hp-∂-Xm-Wv.

Icn-ao-\ns\ kq£n-°p∂ Sm¶n¬ Ipd-™Xv GI-tZi 100 Kme¨ F¶n-epw Pe-hym-]vXn-

bp-≠m-bn-cn-°-Ww. 60 cm x 60cm x 90 cm hen-∏-Øn-e-[n-I-ap≈ Sm¶p-I-fm-W-\p-tbm-Pyw. AIz-dn-

b-Øn¬ \o¥¬ {]tZ-i-ßƒs°m-∏w Hfn-Øm-h-f-ßfpw Hcp-°n-s°m-Sp-°p-I. IqSmsX ASn-Ø-

´n¬ s]mSn-a-Wtem AØcw a‰v {]X-e-ßtfm Hcp-°n-s°m-Sp-°-Ww.  AtIz-dn-b-Øn¬ Xncn-Xo-‰-

tbm, Xcn-Øo-‰tbm, \pdp-°nb Iymc-‰v, ]®-°-dn-Iƒ, Poh-t\m-sStbm ioXn-I-cn-®tXm Bb hnc-

Iƒ, P¥p-π-h-I-ßƒ F∂nh \evIn ]cn-]m-en-°m-hp-∂-Xm-Wv. AtIzm-dnb kml-N-cy-ß-tfmSv  hfsc

\∂mbn CW-ßp∂ Icn-ao≥ ]cn-io-en-∏n-®m¬ ssII-fn¬ \n∂p-Xs∂ Xo‰sbSp-°p-∂-Xm-Wv.
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8. Icn-ao≥ If-k-ky-\n¿Ωm¿÷-\-Øn\v

Pe-k-ky-ßsf Bl-cn-°p∂ a’y-ßsf D]-tbm-Kn®v Ahsb s]mXp-P-em-i-b-ß-fn¬

\n∂pw a’y-Ip-f-ß-fn¬ \n∂pw \n¿Ωm¿P\w sNøp∂ ssPhoI am¿§-co-Xn-bn¬ hfsc \∂mbn

D]-tbm-Kn-°m-hp∂ a’y-bn-\-amWv Icn-ao≥. If-kkyßfpsS ssPhoI \nb-{¥-W-Øn-\p-]-tbm-

Kn-°p∂ a‰p a’y-ß-fmb ]qao≥, Xncp-X, IW-ºv, Xntem-∏n-b, km[m-cW Im¿∏v, ]p¬ao≥,

Kucman F∂o a’y-ß-tfm-sSm-∏hpw Icn-ao-\ns\ Cu Bh-iy-Øn-\mbn D]-tbm-Kn-°m-hp-∂-XmWv.

Icn-ao\ns‚ Blm-c-Ønse knwl-̀ mKw kq£va kky-π-h-I-ßfpw Pe-k-ky-ßfpw Bb-

Xn-\m¬ Ch A[n-I-ap≈ Pem-i-b-ß-fn¬ Cu a’ysØ \√ tXmXn¬ hn´m¬ Pe-k-ky-ßƒ

hf¿∂v s]cp-Ip-∂Xv Hcp ]cn-[n-hsc XS-bm≥ Ign-bpw. Pe-k-ky-ßsf apgp-h≥ Xns∂m-Sp-°m-

\p≈ Ign-hn-s√-¶nepw Ch-bpsS A\n-b-{¥nX hf¿® XS-bm≥ Cu a’y-Øn-\m-Ipw. F√m-Øcw

kky-ßfpw Icn-ao≥ Blm-c-n-°ns√-¶nepw apSn-∏m-b-ep-Iƒ, ssl{Un√ F∂n-h-bpsS \n¿Ωm¿÷-

\-Øn\v Icn-ao-\ns\ ^e-{]-Z-ambn D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-sa∂v ]T-\-^-e-ßƒ ImWn-°p-∂p.

9. Icn-ao≥ sXmgn-e-h-kc krjvSn°v

Icn-ao≥ Irjn taJe \nc-h-[n-t]¿°v sXmgn-e-h-k-chpw BZm-b-h¿≤-\hpw D]-Po-h-\-

am¿§hpw krjvSn-°p-∂p. Icn-ao≥ hnØp-ev]m-Z-\-kw-cw`w IpSpw-_{io bqWn-‰p-Iƒ°pw, kzbw

klm-b-kw-L-ßƒ, a’y-I¿jI ¢∫p-Iƒ F∂n-hbv°v BZm-b-I-c-ambn ImWm-hp∂ kwcw-`-

am-Wv. Xo≥ta-i-bnse sImXn-bqdpw Icn-ao≥ hn`-h-ßfpsS Xøm-dm-°epw hn]-W\hpw IpSpw-

_{io bqWn-‰p-Iƒ°pw, kzbw klmb-kw-L-ßƒ°pw XpSßmhp∂ kwcw-̀ -am-Wv. hntZi-̨ -B`y-

¥c Ae-¶mc a’y-hn-]-Wn-Iƒ e£y-am°n Icn-aos‚ hnØp-ev]m-Z-\hpw hn]-W-\hpw \n¿∆-ln-

°m-hp-∂-Xm-Wv. Xt±-i-kz-bw-`-cW ÿm]-\-ß-fpsS A[o-\-X-bn-ep≈ Irjn-bn-S-ßƒ ]m´-hy-h-

ÿ-bn-se-SpØv Irjn Cd-°p-I-hgn sXmgn-e-h-k-c-ßƒ krjvSn-°m-hp-∂-Xm-Wv. AXp-t]m-se, Xt±-

i-kz-bw-`-cW ÿm]-\m-[o-\-X-bn-ep≈ Ipf-ß-fp-sS \ho-I-cW{]h¿Ø-\-ßƒ \SØn a’y-Ir-

jn-bn-d-°p-∂Xv sXmgn¬Zn\ h¿≤-\-hn\pw {]Xy£ sImXp-Ip-Iq-ØmSn \n¿Ωm¿÷\w aqe-ap≈

s]mXp-P-\m-tcm-Kym-`n-hr-≤n°pw D]-I-cn-°p-∂p.

10.Dƒ\m-S≥ at’ym-ev]m-Z-\-Øn\v KWy-amb kw`m-h\ \¬Ip∂ a’y-bn\w

tIc-f-Ønse Dƒ\m-S≥ Pem-i-b-ß-fn¬ \n∂p≈ BsI a’y-ev]m-Z-\-Øns‚ 4.16 %

Icn-ao-\m-sW-∂v tIcf Kh¨sa‚ns‚ IW-°p-Iƒ kqNn-∏n-°p-∂p. 2010-˛2011 kmº-Øn-I-h¿j-

Øn¬ tIc-f-Ønse Pem-i-b-ß-fn¬ \n∂v 4858 sa{Sn°v S¨ Icn-ao≥ Dev]m-Zn-∏n-°-s∏-´p.

2000 ˛ 2001 apX¬ 2009-˛2010 hsc-bp≈ Ime-b-f-hn¬ tIc-f-Ønse Dƒ\m-S≥ Pem-i-b-ß-fn¬

\n∂pw ]nSn-s®-SpØ Icn-ao-\ns‚ ÿnXn-hn-h-c-°-W°v ]´n-I-bmbn NphsS tN¿°p-∂p:
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Icn-ao≥
Hcp ssI∏p-kvXIw

{]Ir-Xn-˛-{]-Ir-Xn-hn-`h kwc-£W cwKsØ {][m-\-s∏´ A¥m-cmjv{S kwL-S-\-bmb

C‚¿\m-j-W¬ bqWn-b≥ t^m¿ I¨k¿th-j≥ Hm^v t\®¿ (IUCN) ]pd-Øn-d-°nb "sdUv

Um‰m _p°v'  {]Imcw Icn-ao-\ns‚ kwc-£-]-Zhn  ‘Least Concern’(Aev] ]cn-K-W-\m¿l-amb

hn`mKw) F∂m-Wv. CXn-\¿∞w Icn-ao-\n\v bmsXm-cp-hn[ hwi-\m-i-`o-j-Wnbpw Cs√-∂-√. Ch

"hwi-\o-i-̀ o-jWn t\cn-Sp-∂h'  (Threatened Category) F∂ hn`m-K-Øn¬s]Sm-Xn-cp-∂Xv sshhn-

≤y-am¿∂ Bhm-k-hy-h-ÿ-I-fnse \ne-hnse e`y-X-sIm≠pw {]P-\-\- k-hn-ti-j-X-IƒsIm≠pw

a‰v A\pIqe Poh-\ khn-ti-j-X-I-fmep-am-Wv. F∂m¬, Icn-ao-\ns‚ kz`m-hnI Bhmk hyh-

ÿ-I-fm-bn-́ p≈ Pe-t{km-X- p-I-fnt∑-ep≈ Itø-‰w, \nb-a-hn-cp-≤hpw Aim-kv{Xo-b-hp-amb a’y-

_-‘-\-co-Xn-Iƒ, AanX Nqj-Ww, h¿≤n-®p-h-cp∂ Km¿lo-I-˛-hy-h-km-bnI aen-\o-I-c-Ww, kz`m-

hnI {]P-\\ tI{µ-ß-fmb I≠¬Im-Sp-I-fpsS \io-I-c-Ww, aW¬hm-c¬ apX-emb `oj-Wn-Iƒ

Icn-ao-\ns‚ kwc-£-W-]-Z-hn°v tIm´w X´n-°m-hp∂ LS-I-ß-fm-Wv.

h¿jw Dev]m-Z\w (sa{Sn°v SÆn¬)
2000 ˛ 2001 4963

2001 ˛ 2002 6998

2002 ˛ 2003 4394

2003 ˛ 2004 4510

2004 ˛ 2005 4459

2005 ˛ 2006 4626

2006 ˛ 2007 4644

2007 ˛ 2008 4721

2008 ˛ 2009 4870

2009 ˛ 2010 4858

]´nI1. tIc-f-Ønse Dƒ\m-S≥ Pem-i-b-ß-fn¬ \n∂pap≈ Icn-ao≥ Dev]m-Z\w

 Source : Inland Fisheries Statistics - Department of Fisheries, Govt. of Kerala.
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aÕy aqÃyhÀ²nX DXv]¶ \nÀ½mWhpw hn]W\hpw
tUm. A`nemjv iin[c³, AknÌâv s{]m^kÀ, tIcf bqWnthgvknän Hm^v ^njdokv &

Hmjy³ Ìuokv, ]\§mSv, sIm¨n 

hnhn[bn\w aÕy§Ä (ip² Pew, ISÂ Pew , Hmcp Pew) 

aÕyw FhnsS \n¶v –- aÕy_Ô\w, aÕyIrjn 

\Ã aÕyw F§ns\ Xncn¨dnbmw –- Xnf¡apÅ I®pIÄ, Dd¸pÅXpw AaÀ¶p 
t]mIm¯Xpamb sXmen¸pdw, Nph¶ sNInfIÄ, Xnf¡apÅXpw kzm`mhnI 
\ndt¯mSp IqSnbpÅXpamb iÂ¡§Ä

F´mWv aÕyaqÃyhÀ²\w------- – -aÕyw Ahkm\ D]tbmàmhnte¡v F¯p¶Xn\v 
ap³]mbn AXnsâ \nehnepÅ hnetb¡mÄ IqSpXÂ hne In«p¶ cq]¯nÂ 
amänsbSp¡pI. 

aÕy aqÃyhÀ²\w F´n\v?
sa¨s]« k¼mZyw, sa¨s¸« hn]W\ kmZyXIÄ, sa¨s]« D]tbmàr irJe 

aqÃy hÀ²t\m]mZnIÄ - – Poht\msSbpÅ aÕyhnev]\

ip² atÕymev]¶§Ä -– hr¯nbm¡nb aÕyw, ^njv Ìo¡vkv (hdp¡m\pÅ 
IjvWw), ^njv N¦vkv (Idn¡pÅ IjvWw), ^njv ^nÃäv 

aÕy aqÃy hÀ²ntXmev]¶§Ä   

1. hnhn[Xcw A¨mdpIÄ - – sN½o³, Nqc, IÃp½¡mb 
2. _täÀUv & s{_UUv Dev]¶§Ä  - – ^njv I_m_v, ^njv t_mÄ, Ì^vSv Iq

´Â, ^njv ISveäv , ^njv ^n¦À 
3. DW¡ aÕyw ------- -- -: ao³ A¨mdv \nÀ½mWw :------ - - -- - -- -- - -- -

{][m\ tNcphIÄ - – aÕyw, akme¡q«v, D¸v, hn\oKÀ 
{][m\ KpW\nehmc LSI§Ä (_n.sF.Fkv/F^v.Fkv.Fkv.F.sF)

     1. Lc]ZmÀ¯§Ä - 60%   – 3. ]n. FNv. (A¾/£mc \ne)  -  4þ4.5–
     2. {ZÆy `mKw      - 40%   – 4. D¸v   - 12%–
{i²n      ക�ണ     LSL§Ä   ({Iahev¡cWw/   Standardisation  )
tNcph –- Akän¡v BknUv (hn\oKÀ) 15þ40%, hdhÂ NqSv/kabw (Frying 

time/temperature), ]m{X`mKw (Ageing) 

]mt¡Pn§ v  (^pUvt{KUv) - – ¥mkv PmÀ, ¹mÌn¡v PmÀ, ko {Xq ]u¨v, 
Aepan\nbw ]u¨v, kmsj, ]n¡nÄ ^nÃn§v 
sajo\pIÄ 

AwKoIrX {]nkÀthäohvkv/AUnäohvkv 
A¾hXv¡cW tlXp¡Ä (Acidifying agents) - – Akän¡v BknUv, kn{än¡v 

BknUv, amen¡v BknUv 
Bân HmIvknUâvkv(Antioxidants) -–AkvtImÀ_n¡v BknUv 400an.{Km./In.{Km.
aqÃy kwc£W tlXp¡Ä (Preservatives)
tkmUnbw s_³tkmGäv 250 an.{Km./In.{Km. 

4. DW¡ aÕyw 
{][m\ tNcphIÄ -– aÕyw, D¸v 

51



{][m\ KpW\nehmc LSI§Ä (_n.sF.Fkv/F^v.Fkv.Fkv.F.sF)
Pemwiw 15þ40%, D¸v (tkmUnbw t¢mssdSv) 5þ30%
BknUv C³tkme_nÄ Bjv 1.5%
{i²nt¡ LSI§Ä ({Iahev¡cWw/  Standardisation  )

D¸nsâ Afhv/KpW\nehmcw –- D¸nenSp¶ kabw 24þ48 aWn¡qÀ, DW¡p¶ 
coXn/NqSv/kabw 

]mt¡Pn§ v  (^pUvt{KUv) –- t]mfnsbÌÀ/t]mfn¯o³ emant\äv ]u¨v, 
sXÀsamt^mw/_tbmUot{KU_nÄ t{S

AwKoIrX {]nkÀthäohvkv/AUnäohvkv 

Bân HmIvknUâvkv (Antioxidants) -– AkvtImÀ_n¡v BknUv 400an.{Km./In.
{Km, _n.F¨v.F. 200 an. {Km./In.{Km.

aqÃy kwc£W tlXp¡Ä(Preservatives) -– tkmUnbw s_³tkmGäv 250 an.
{Km./In.{Km., ImÂknbw 
s{]m]ntbmtWäv 3 {Km./In.{Km. 

_täÀUv & s{_UUv Dev]¶§Ä 

{][m\ tNcphIÄ -– _mäÀ (amhv), s{_Ín§v (tIm«n§v), aÕyw, G®

{][m\ KpW\nehmc LSK§Ä (_n.sF.Fkv/F^v.Fkv.Fkv.F.sF)
aÕy¯nsâ Afhv 40þ50%, _mäÀ/s{_Ín§nsâ Afhv 20þ50%

i²nt¡  ണ   LSL§Ä ({Iahev¡cWw/  Standardisation  ) - _mädnsâ iym\X 
(shÅw: amhvs]mSn tXmXv)/Xcw AunÊohv/sS¼yqdm) /amhnsâ Dujvamhv), 
tNcph, s{_Ín§nsâ Xcw, hdp¡p¶ F®bpsS Xcw/NqSv/kabw-

]mt¡Pn§ v  (^pUvt{KUv) 
 t]mfnhn\nenUn³ t¢mssdUv (]n.hn.kn.)
 ssl C¼mIväv t]mfnssÌdo³ (ln¸v)
 ssl sU³knän t]mfo¯o³ (FNv.Un.]n.C.) 
 t]¸À t_mIvkv 
 _mädn§v & s{_Ín§v sajo³

Hcp kwcw`w hnPbn¡m³ Bhiyamb LSL§Ä 
 KpW\nehmcw 
 tkh\w
 e`yX 
 sshhn[yX 
 ss\]p®yw 
 kÖoIcWw

aqÃyhÀ²\hpw em`hnlnXhpw 
 Dev]¶ hn`mKw 
 em` hnlnXw 

D]t`màr kpc£nXXzw 
D]t`màr kzoImcyX 
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സുരക്ഷിത മതമത്സ്യവും ുസ്യവും വും ്ഷിപണന മപണന മാർഗങ്ങളും, മാസ്യവും, മതമത്സ്യപണന മാവും ശിഷ്്ഷിഷ്ട ഉത്പന്നപന്നങ്ങളും, മാസ്യവും
ഡോപണന മാ. എസ. സപണന മാബുു, അസി. പ്രൊഫഫസർ, സ്കൂൾൾ ഓഫ് ഇൻഡസ്കരടിയൽ ഫിഷറഷറീസ്ക, പ്ൂഫച്ി ശഫസ്കര്

സഫങാങ്കേ്ിൂ സർവ്വൂലാശാലഫശഫലാശാല 

മതമത്സ്യത്്ഷിൻറെ ഗ്തിൻറെ ഗുണഗണങ്ങൾ   

 ങരൊഫടഷറീൻ,  പ്െൽതി  ഫഫററ്റ് മു് മു്ലാശാലഫയവ  ൂൾടഫപ്് ഒങമുഗ 3  ഫഫറി ആസിഡ,
എസ്സൻഷസൻഷ്യൽ അമുിങഅഫ ആസിഡസ്ക,  വവറമുിൻസ്ക  മു് മു്ലാശാലഫയ അ്സൻഷ്യനഫങൊക്ഷി്
ജഷറീവ ഘടൂങ്ങളുടങ്ങളുപ്ട ൂലാശാലവറ ആണ് മുൽസസൻഷ്യ . 

 സസസൻഷ്യ,  ഫലാശാല,  ധാഫഅസൻഷ്യ,  ൊയർ വർഗ ഭക്ഷണങ്ങപ്ളുട അങൊക്ഷിച്ങ്ങളു മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിഅ് മുള
ഗ് മുണങ്ങൾ. 

 ങലാശാലഫൂ ്ഷറീരങശശ ജഅ്യ് മുപ്ട ങൊഫഷൂഫെഫര  
 ആങരഫഗസൻഷ്യ ഭക്ഷണ  എന്ന അിലാശാലയിലാശാല് മുള അവങ്ഫധാ  വർധാിച്ങ്ങളു വര് മുന്ന് മു.

 വിലാശാലൂ് മുറഞ്ഞ ങരൊഫടഷറീൻ, െൃങരശഫഗ സ രക്ഷണ പ്ൂഫഴ് മുപറ്റ്, മുറവി ങരഫഗ  ്ടയ് മുന്ന 

ഘടഗങ്ങൾ etc. 

സുരക്ഷിത മതമത്സ്യവും ുസ്യവും വും ്ഷിപണനവും ുസ്യവും   

 മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിൽ  പ്വള ,  എൻവസമു് മുൂൾ,  സൾക്ഷറ്റ്മുജഷറീവിൂൾ മു് മു്ലാശാലഫയവ
സ്ഫഭഫവിൂമുഫയ് മു  അടങ്ങിയിടങ്ങളുണ്ട്റ്റ്. 

  ഉചി്മുലാശാല്ഫത വൂൂഫരസൻഷ്യരഷറീ്ി  മുൽസസൻഷ്യതിന ങരഫഗ ൂഷറീടഫണ് മുക്കൽ  വർധാിക്കഫൻ
ഇടവര് മുത് മുന്ന് മു,  ഉചി്മുലാശാല്ഫത സ രക്ഷണരഷറീ്ി മുൽസസൻഷ്യ മുഫ സ  ങൂടഫൂഫഅ് മു ,
ങരഫഗങ്ങൾ വർധാിക്കഫഅ് മു  ഇടവര് മുത് മുന്ന് മു 

 ങൂട് മുൂൾടഫ്ിരിക്കഫൻ ഉൊങയഫഗിക്ക് മുന്ന രഫസവസ്ക്് മുക്കൽ അമ്മുടെ ് മുപ്ട സ സ്കഥാനത്തെ  മൽഫഅപ്ത
മുൽസസൻഷ്യഭക്ഷൂരിൽ അസ് മുഖങ്ങൾ വര് മുത് മുന്ന്ിഅ് മു  ൂഫരണമുഫൂ് മുന്ന് മു.

 മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ  ശഫസ്കര്ഷറീയ രഷറീ്ിയിൽ വൂൂഫരസൻഷ്യ  പ്ചയ്യുന്ങ്ങളുന്ന്ിലാശാല് മുള അജ്ഞ് മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ 
വളുടപ്ര ങവഗതിൽ ങൂടഫൂ് മുന്ന്ിഅ് മു  ങരഫഗ  വര് മുത് മുന്ന ്ഫക്ടഷറീരിയൂളുടങ്ങളുപ്ട
സഫന്നിധാസൻഷ്യ  വർധാിക്ക് മുന്ന്ിഅ് മു   ഇടവര് മുത് മുന്ന് മു. 

 മുൽസസൻഷ്യ  ങൂട് മുൂൾടഫപ്് സൾക്ഷിക്കഫൻ ഐസ്ക ഉൊങയഫഗിക്ക് മുന്ന് മു. 
 രഡയിങ,  സഫൾടിങ,  ൂഫഅിങ,  രഫഷറീസിങ,  രഫഷറീസ്ക രഡയിങ മു് മു്ലാശാലഫയ മുഫർഗങ്ങൾ

ശഷറീർഘൂഫലാശാലങതക്ക് മു മുൽസസൻഷ്യമുഫ സ  ങൂട് മുൂൾടഫപ്് സൾക്ഷിക്കഫൻ സെഫയിക്ക് മുന്ന് മു. 

 മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിനപ്റ ൊഫക്കിങ അവപ്യ മുലാശാലിഅഷറീൂരണ വസ്ക്് മുക്കളുടിൽ അിന്ന് മു 
സ രക്ഷിക്ക് മുവഫഅ് മു ,  ങൂട് മുൂൾടഫപ്് സൾക്ഷിക്കഫഅ് മു ,  ൂഫലാശാലഫവധാി വർധാിപിക്കഫഅ് മു ,
ഉൊങഭഫക്തഫവിപ്അ ആൂർഷിപിക്ക് മുവഫഅ് മു ,  ഉല്ൊന്ന്ിപ്അക്ക് മുറിച്ങ്ങളുള  വിവരങ്ങൾ
അൽൂ് മുവഫഅ് മു  സെഫയിക്ക് മുന്ന് മു.

വും പണന മാക്സ്യവും പപണന മാഡക്കേജി്ഷിസ്യവുംഗ   

 മുഫറ  വര് മുതിയ അനരഷറീക്ഷ ൊഫങക്കജിങ 
 ജഷറീവഅ് മുള മുത്സ്യത്തസൻഷ്യങ്ങളുടങ്ങളുപ്ട  വിൊണഅ  
 വിലാശാലൂൾടിയ മുത്സ്യത്തസൻഷ്യഇഅങ്ങളുടങ്ങളുപ്ട ഗ് മുണഅിലാശാലവഫര വിൊണഅ .
 വൃതിയഫക്കിയ മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ  
 മുഫറിങഅറഡ മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ  
 വൃതിയഫയി ഉണക്കി ൊഫക്പ്ചയ്ത ഉ് ഉണക്കമുത്സ്യത്തസൻഷ്യ വിൊണഅ  
• അട് മുതൂഫലാശാലതഫയി മുൽസസൻഷ്യങ്ങൾ ങൂട് മുൂൾടഫപ്് സൾക്ഷിക്കഫൻ ങസഫഡിയ 

പ്്ൻങസഫങയററ്റ്,  ങഫഫർമുഫലാശാലിൻ മു് മു്ലാശാലഫയ മുഫരൂ വസ്ക്് മുക്കൾ ൂച്വടക്കഫർ
ങചർക്ക് മുന്ന്ഫയി ൂപ്ണ്ട്ത് മുൂയ് മു  മുഫധാസൻഷ്യമുങ്ങൾ  റിങപഫർടറ്റ് പ്ചയ്യുന്ങ്ങളുൂയ് മു 
പ്ചയ്ത ഉ്ിടങ്ങളുണ്ട്റ്റ്. 

• മുൽസസൻഷ്യ പ്്ഫഴിലാശാലഫളുടിൂൾക്ക് മു  വില്ൊഅക്കഫർക്ക് മു  മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിനപ്റ സൾക്ഷറ്റ്മുമുഫയ്് മു 
ശ് മുചിങയഫട് മുൂൾടിയ്് മു  ആയ വൂൂഫരസൻഷ്യതിനപ്റ ആവശസൻഷ്യൂ്പ്യ ൂ് മുറിച്റ്റ്
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ങ്ഫധാവതൂരണ  അൽങൂണ്ട്ത വളുടപ്ര അ്സൻഷ്യഫവശസൻഷ്യമുഫണ്. സ സഫഅത് മു ശ് മുദ്ധമുഫയ
മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിനപ്റ വിൊണഅതിഅഫയി അൾ്അ ശഫസ്കര് സഫങാങ്കേ്ിൂ വിശസൻഷ്യൂൾ
ൊരമുഫവധാി ഉൊങയഫഗപ്പട് മുതണ .  അ്ിലാശാലൾപ്ട ങൂടഫവ് മുന്ന മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ അളുടവ
ൂ് മുറയ്ത ഉക്കഫഅ് മു , ൂൾട് മു്ൽ മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ  ഗ് മുണങമുന്മ അഷ്ടപ്പടഫപ്് വിൽക്ക് മുന്ന്ിഅ് മു  ്ന്മൾലാശാല 
ൂൾട് മു്ൽ ലാശാലഫഭ  ങഅടഫഅ് മു  സെഫയിക്ക് മു  

മതമത്സ്യപണന മാവും ശിഷ്്ഷിഷ്ട     ഉത്പന്നപന്നങ്ങൾ   

• മുത്സ്യത്തസൻഷ്യഫവശിഷ്ട  പ്മുഫതമുഫയി ഉൊങയഫഗിച്ങ്ങളുള ഉതൊന്നങ്ങൾ 

• ഫിഷ മുഷറീൽ, മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ എണ അിർമുഫണ  

• ഫിഷ വസങലാശാലജ, ഫിഷ അമുിങഅഫ ആസിഡ 

• പ്്ഫലാശാലി,സ്കപ്ൂയിൽസ്ക,  എലാശാല്ങ്ങളുൂൾ,  ചിറൂ് മുൂൾ,  ലാശാലിവർ,  ്ലാശാല,  പ്ചമ്മുടെ ഷറീൻ-ഞണ്ട്് മു ങ്ഫട് മുൂൾ
മു് മു്ലാശാലഫയ ഓങരഫ ഭഫഗതിൽ അിന്ന് മു  

• ചിലാശാല്് മു വളുടപ്ര വിലാശാലൊിട് മുപങ്ങളുളവയ് മു  മുര് മുന്നഫയ് മു  ഉൊങയഫഗിക്ക് മുന്ന് മു.  മുറങ്ങളുളവ
ആങരഫഗസൻഷ്യ സൗന്ദരസൻഷ്യ സ രക്ഷണ, ഭക്ഷണ ങമുഖലാശാലൂളുടിലാശാല് മു  ഉൊങയഫഗിക്ക് മുന്ന് മു 

• ഫിഷ പ്ലാശാല്ർ ആഭരണ ൂരൂൗശലാശാല ഉതൊന്ന അിർമുഫണതിന ഉൊങയഫഗിക്ക് മുന്ന് മു
 പ്ചമ്മുടെ ഷറീൻ, ഞണ്ട്് മു ങ്ഫടിൽ അിന്ന് മു  വിലാശാലൂൾടിയ്് മു  വവവിധാസൻഷ്യമുഫർന്ന ഉൊങയഫഗതിഅ് മുള 

ഉൽൊന്ന  

ആഡരപണന മാഗമത്സ്യകരമപണന മായ  ഡകരളും, മത്്ഷിന്  സുരക്ഷിത  മതമത്സ്യസ്യവും

 ങൊഫഷണവവൂലാശാലസൻഷ്യതിഅ് മു  വിശപിഅ് മു  എ്ിപ്ര ങൊഫരഫടഫൻ മുൽസസൻഷ്യ  ഒര് മു രൊധാഫഅ
ൊാങ്കേ് മുവെിക്ക് മുന്ന് മുണ്ട്റ്റ്.  ങരൊഫടഷറീൻ,  പ്െൽതിഫഫററ്റ്മു് മു്ലാശാലഫയവൂൾടഫപ്് ഒങമുഗ 3
ഫഫറിആസിഡ,  എസ്സൻഷസൻഷ്യൽഅമുിങഅഫആസിഡസ്ക,  വവറമുിൻസ്ക മു് മു്ലാശാലഫയ
അ്സൻഷ്യനഫങൊക്ഷി് ജഷറീവഘടൂങ്ങളുടങ്ങളുപ്ട ൂലാശാലവറ ആണ് മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ .

 രഫജസൻഷ്യതിപ്ലാശാല ഉൾഅഫടൻ/ ൂടൽങമുഖലാശാലയിൽ ഉല്ൊഫശിപിക്ക് മുന്ന മുൽസസൻഷ്യ  വിൊണിയിൽ
എത് മുന്നത പ്മുഫതവസൻഷ്യഫൊഫര/  ലാശാലഘ് മുവസൻഷ്യഫൊഫര/  വഴിങയഫര ൂച്വടക്കഫർ അടങ്ങ് മുന്ന
ശൃ ഖലാശാലൂളുടിലാശാല് മുപ്ട ആണ്.  ങൂരളുടതിപ്ലാശാല ഭൾരിഭഫഗ  മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ ചനൂളുടങ്ങളു 
രൊവർതിക്ക് മുന്നത വൃതിെഷറീഅവ് മു ,  മുൽസസൻഷ്യ  ങശഖരിച്ങ്ങളു പ്വയ്ത ഉക്കഫഅ് മു 
ൂഫത് മുസൾക്ഷിക്കഫഅ് മു  വൂൂഫരസൻഷ്യ  പ്ചയ്യുന്ഫഅ് മു  ഉള സൗൂരസൻഷ്യങ്ങൾ വളുടപ്ര
ൂ് മുറഞ്ഞരഷറീ്ിയിലാശാല് മുമുഫണ്.

 മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിനപ്റ രൊൂൃ്ി അഅ് മുസരിച്റ്റ് അവ വളുടപ്ര ങവഗ  ങൂട് മുവര് മുന്നവ ആണ്.
മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിൽ പ്വള ,  എൻവസമു് മുൂൾ,  സൾക്ഷറ്റ്മുജഷറീവിൂൾ മു് മു്ലാശാലഫയവ
സ്ഫഭഫവിൂമുഫയ് മു  അടങ്ങിയിടങ്ങളുണ്ട്റ്റ്.  ഉചി്മുലാശാല്ഫത വൂൂഫരസൻഷ്യരഷറീ്ി മുൽസസൻഷ്യതിന
ങരഫഗൂഷറീടഫണ് മുക്കൾ  വർധാിക്കഫൻ ഇടവര് മുത് മുന്ന് മു,  ഉചി്മുലാശാല്ഫത സ രക്ഷണ രഷറീ്ി
മുൽസസൻഷ്യ മുഫ സ  ങൂടഫൂഫഅ് മു ,  അ്് മുമുൾലാശാല  ഉണ്ട്ഫൂ് മുന്ന ങരഫഗങ്ങൾ വർധാിക്കഫഅ് മു 
ഇടവര് മുത് മുന്ന് മു,  ങൂട് മുൂൾടഫ്ിരിക്കഫൻ ഉൊങയഫഗിക്ക് മുന്ന രഫസവസ്ക്് മുക്കൾ അമ്മുടെ ് മുപ്ട
സ സ്കഥാനത്തെ  മൽഫഅപ്ത മുൽസസൻഷ്യഭക്ഷൂരിൽ അസ് മുഖങ്ങൾ വര് മുത് മുന്ന്ിഅ് മു  ൂഫരണമുഫൂ് മുന്ന് മു.

 മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ  ശഫസ്കര്ഷറീയ രഷറീ്ിയിൽ വൂൂഫരസൻഷ്യ  പ്ചയ്യുന്ങ്ങളുന്ന്ിലാശാല് മുള അജ്ഞ് മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ 
വളുടപ്ര ങവഗതിൽ ങൂടഫൂ് മുന്ന്ിഅ് മു  ങരഫഗ  വര് മുത് മുന്ന ്ഫക്ടഷറീരിയൂളുടങ്ങളുപ്ട
സഫന്നിധാസൻഷ്യ  വർധാിക്ക് മുന്ന്ിഅ് മു   ഇടവര് മുത് മുന്ന് മു.  ശ് മുദ്ധമുഫയ ജലാശാല ,
ഗ് മുണഅിലാശാലവഫരമു് മുള ഐസ്ക,  മുഫലാശാലിഅസൻഷ്യ സ സ്കൂരണതിഅ് മുള സൗൂരസൻഷ്യ ,  മുൽസസൻഷ്യ 
വിൊണിയിൽ ൊലാശാല ഇടങ്ങളുടിൽ എതിക്ക് മുന്ന്ിഅ് മു ങവണ്ട്ി ഉള ശരിയഫയ ഗ്ഫഗ്
മുഫർഗങ്ങൾ ഇവ എലാശാല്ഫ  സ് മുരക്ഷി് മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ  ജഅങ്ങളുടിപ്ലാശാലത് മുന്ന്ിഅ് മുള അിർണഫയൂ
ഘടൂങ്ങൾ ആണ്.

 മുൽസസൻഷ്യ  ങൂട് മുൂൾടഫപ്് സൾക്ഷിക്കഫൻ രൊധാഫഅമുഫയ് മു  രണ്ട്് മു വഴിൂൾ  ആണ് ഉളത.
പ്ചറിയ ൂഫലാശാലയളുടവിങലാശാലക്കറ്റ് സൾക്ഷിക്കഫൻ  ഐസ്ക  ഉൊങയഫഗിക്ക് മുന്ന് മു.  രഡയിങ,
സഫൾടിങ,  ൂഫഅിങ,  രഫഷറീസിങ,  രഫഷറീസ്കരഡയിങ മു് മു്ലാശാലഫയ മുഫർഗങ്ങൾ
ശഷറീർഘൂഫലാശാലങതക്ക് മു മുൽസസൻഷ്യ മുഫ സ  ങൂട് മുൂൾടഫപ്് സൾക്ഷിക്കഫൻ സെഫയിക്ക് മുന്ന് മു.

54



 മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിനപ്റ ൊഫക്കിങ അവപ്യ മുലാശാലിഅഷറീൂരണ വസ്ക്് മുക്കളുടിൽ അിന്ന് മു 
സ രക്ഷിക്ക് മുവഫഅ് മു ,  ങൂട് മുൂൾടഫപ്് സൾക്ഷിക്കഫഅ് മു ,  ൂഫലാശാലഫവധാി വർധാിപിക്കഫഅ് മു ,
ഉൊങഭഫക്തഫവിപ്അ ആൂർഷിപിക്ക് മുവഫഅ് മു ,  ഉല്ൊന്നതിപ്അക്ക് മുറിച്ങ്ങളുള വിവരങ്ങൾ
അൽൂ് മുവഫഅ് മു   സെഫയിക്ക് മുന്ന് മു.

 ഇത ൂൾടഫപ്് മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിനപ്റ സ ഭരണ ൂഫലാശാലഫവധാി ൂൾടങ്ങളുന്ന്ിഅഫയി
പ്ചറിയങ്ഫ്ിൽ മുറങ്ങളു വസ്ക്് മുക്കൾ (അഡിറഷറീവ് മുൂൾ)  ങചർക്ക് മുന്ന് മു.  ഇവ
മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിനപ്റ ഗ് മുണങമുന്മ ൂഫത് മു സൾക്ഷിക്കഫഅ് മു ,  അിറ ,  മുണ ,  ഗ് മുണ 
വർധാിപിക്കഫഅ് മു  സെഫയിക്ക് മുന്ന് മു. അട് മുത ൂഫലാശാലതഫയി മുൽസസൻഷ്യങ്ങൾ ങൂട് മുൂൾടഫപ്്
സൾക്ഷിക്കഫൻ ങസഫഡിയ  പ്്ൻങസഫങയററ്റ്,  ങഫഫർമുഫലാശാലിൻ മു് മു്ലാശാലഫയ മുഫരൂ
വസ്ക്് മുക്കൾ ൂച്വടക്കഫർ ങചർക്ക് മുന്ന്ഫയി ൂപ്ണ്ട്ത് മുൂയ് മു  മുഫധാസൻഷ്യമുങ്ങൾ
റിങപഫർടറ്റ് പ്ചയ്യുന്ങ്ങളുൂയ് മു  പ്ചയ്ത ഉ്ിടങ്ങളുണ്ട്റ്റ്.

 ങഫഫർമുഫലാശാലിൻ എന്ന രഫസവസ്ക്് മു ശവശരഷറീരങ്ങൾ അഴ് മുൂഫപ്് ൂഫത് മു
സൾക്ഷിക്ക് മുന്ന്ിഅഫണ് രൊധാഫഅമുഫയ് മു  ഉൊങയഫഗിക്ക് മുന്നത. ഇവ ൂഫൻസർ ങൊഫലാശാല് മുള
മുഫരൂ ങരഫഗങ്ങൾ വര് മുതഫൻ ഇടയഫക്ക് മുന്ന് മു.  വൻൂിട ൂച്വടക്കഫർ/  മുറങ്ങളു
സ സഫഅങ്ങളുടിൽ അിന്ന് മുള മുത്സ്യത്തസൻഷ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മുൽസസൻഷ്യ  അഴ് മുൂഫ്ിരിക്കഫൻ
ഇത ങചർക്ക് മുന്ന്ഫയി ൂപ്ണ്ട്ത് മുൂയ് മു  മുഫധാസൻഷ്യമുങ്ങൾ റിങപഫർടറ്റ്പ്ചയ്യുന്ങ്ങളുൂയ് മു 
പ്ചയ്ത ഉ്ിടങ്ങളുണ്ട്റ്റ്.

 മുൽസസൻഷ്യ പ്്ഫഴിലാശാലഫളുടിൂൾക്ക് മു  വില്ൊഅക്കഫർക്ക് മു  മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിനപ്റ സൾക്ഷറ്റ്മുമുഫയ്് മു 
ശ് മുചിങയഫട് മുൂൾടിയ്് മു  ആയ വൂൂഫരസൻഷ്യതിനപ്റ ആവശസൻഷ്യൂ്പ്യ ൂ് മുറിച്റ്റ്
ങ്ഫധാവതൂരണ  അൽങൂണ്ട്ത  വളുടപ്ര   അ്സൻഷ്യഫവശസൻഷ്യമുഫണ്.  സ സഫഅത് മു
ശ് മുദ്ധമുഫയ മുത്സ്യത്തസൻഷ്യതിനപ്റ വിൊണഅതിഅഫയി അൾ്അ ശഫസ്കര്സഫങാങ്കേ്ിൂ വിശസൻഷ്യൂൾ
ൊരമുഫവധാി ഉൊങയഫഗപ്പട് മുതണ .  അ്ിലാശാലൾപ്ട ങൂടഫവ് മുന്ന മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ അളുടവ
ൂ് മുറയ്ത ഉക്കഫഅ് മു ,  ൂൾട് മു്ൽ മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ  ഗ് മുണങമുന്മ അഷ്ടപ്പടഫപ്് വിൽക്ക് മുന്ന്ിഅ് മു 
്ന്മൾലാശാല   ൂൾട് മു്ൽ  ലാശാലഫഭ   ങഅടഫഅ് മു   സെഫയിക്ക് മു .

 സ സഫഅപ്ത മുൽസസൻഷ്യ ഉൊങഭഫക്തഫക്കളുടങ്ങളുപ്ട ആങരഫഗസൻഷ്യ സ രക്ഷണതിഅ് മു ങവണ്ട്ി,
മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ്ന്ധഅ വിൊണഅ ങമുഖലാശാലയിൽ അിലാശാലഅിൽക്ക് മുന്ന അിയമു വിര് മുദ്ധമുഫയ മു് മുറൂൾ
ൂ് മുറയ്ത ഉക്കഫൻ ഉചി്മുഫയ ങമുൽങഅഫട/  അിരഷറീക്ഷണ സ വിധാഫഅ  അ്സൻഷ്യഫവശസൻഷ്യമുഫണ്.
ൂൾടഫപ്് ങൂരളുടതിപ്ലാശാല  മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ രൊിയർക്കറ്റ്  സ് മുരക്ഷി്വ് മു  ഗ് മുണങമുൻമുയ് മുമു് മുള
സമു് മുങരശഫതൊന്നങ്ങൾ അപ്ലാശാല്ാങ്കേിൽ മുത്സ്യത്തസൻഷ്യ വിഭവങ്ങൾ   ലാശാലഭസൻഷ്യമുഫങക്കണ്ട്ത  ആങരഫഗസൻഷ്യ
ങൂരളുടതിഅ് മു അ്സൻഷ്യനഫങൊക്ഷി്വ് മുമുഫണ്.
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ac®o\nbn¬ \n∂vv kwcw`km[yXIfp≈
aqeyh¿≤nX D¬∏∂ßƒ

tUm. Fw.Fkv. kPohv , tUm.Pn. ]flP
ICAR˛tI{µ Ingßp h¿§ KthjW ÿm]\w, {ioImcyw, Xncph\¥]pcw

\n›nX ÿeØp\n∂v Ipd™kabwsIm≠v {]XnIqe Imemhÿsbt∏mepw AXnPohn®v
IqSpX¬ D¬∏mZ\w Xcp∂ acn®o\n, \ΩpsS \m´n¬ GXv kabØpw kpe`ambn e`n°p∂
G‰hpw {][m\s∏´ IngßphnfbmWv. A∂P{][m\amb Hcp `t£ym¬∏∂sa∂ Xnep]cn
kwcw`I km[yXIƒ Gsdbp≈ ac®o\nbn¬ \n∂v aqeyh¿≤nX D¬∏∂ßƒ D≠m°m\p≈
\nch[n kmt¶XnI hnZyIƒ ICAR -CTCRI hnIkn∏ns®SpØn´p≠v. h\nXm Iq´mbvaIƒ°pw
kzbwklmbkwLßƒ°pw  henb apX¬ apS°n√msX XpSßmhp∂ kwcw`I km[yXIƒ
Gsdbp≈ CØcw D¬∏∂ßsf°pdn®mWv Cu teJ\Øn¬ {]Xn]mZn°p∂Xv.

eLp`£Ww

Ingßv sXmenIf™v IgpIn Acn™pW°n, s]mSns®Sp°p∂ amhv (s]mSn) D]tbmKn®v
sshhn[yßfmb t_°dn˛hdhv˛]mkvX˛FIvkv{SqUv DXv]∂ßƒ D≠m°mhp∂XmWv. a‰p
IngßphnfIsf  At]£n®v ac®o\n amhv D≠m°m≥ Ffp∏amWv. ac®o\n amhv X\Xp
cq]Øntem hdpsØSptØm BI¿jIamb ]mbv°‰pIfnem°n hn]W\w sNømw. Hcp
Intem{Kmw ac®o\nbn¬ \n∂v GItZiw  250 apX¬ 350 {Kmw ac®o\n amhv D≠m°mw. Cu
s]mSn ]e Afhn¬ ssaZ, ISeamhv, Acnamhv F∂nh Iq´nt®¿Øv FÆbn¬ hdpsØSp°p∂
]°mhS, anIvkvN¿, (a[pcw˛D∏v˛Fcnhv) tkh, \yq{Sn Nn]vkv, ssUa¨ISvkv, apdp°v XpSßn
\nch[n hn`hßƒ D≠m°mw. IqSmsX ]mkvX ˛\yqUn¬kv F∂o t]mjI kºpjvS
DXv]∂ßfpw \n¿Ωn°mw. \ntcmIvkoImcnIƒ [mcmfw ASßnb Hmd©pw hbe‰pw \ndap≈
a[pc°ngßv C\ßfn¬ \n∂p≈ ]mkvX lrt{ZmKnIƒ°pw AanXhÆap≈h¿°pw \√XmWv.
IqSmsX tKmXºv, ssaZ F∂nh H∂pw tN¿°msX •q´¨" (gluten) {̂ o Bb ]mkvX D≠m°m\p≈
kmt¶XnI hnZybpw e`yamWv. FÆabw H∂pan√msX D≠m°nsbSp°mhp∂ FIvkv{SqUUv
(extruded) DXv]∂ßƒ hn]Wnbn¬ e`yamb kam\ DXv]∂ßtf°mƒ KpWta∑bn¬
ap≥]¥nbnemWv.

ac®o\n Dt∏cn/dh

IcpIcp∏pw cpNnbpw BI¿jI \ndhpw am¿±hhpap≈ ac®o\n Dt∏cn D≠m°m\p≈
kmt¶XnIhnZy ICAR-CTCRI hnIkn∏ns®SpØn´p≠v. ac®o\n sXmenIf™v IgpIn, I\w Ipd™
IjWßfm°n Acn™v Hcp aWn°q¿ t\cw Ak‰nIv BUnUv (0.1 iXam\w) ˛ D∏v (0.5
iXam\w/hocyw) emb\nbn¬ ap°n sh®Xn\p tijw ]pdsØSpØv IgpIn, Xnf® sh≈Øn¬
sNdpXmbn hm´n, DW°nbXn\ptijw FÆbn¬ hdpsØSp°mw. 8˛9 amkØn¬ hnfshSpØ
ac®o\nbmWv Dt∏cn D≠m°m≥ A\ptbmPyw.

tKmXºp dhtbmSv KpWØnepw sshhn[yØnepw InS]nSn°p∂ H∂mWv ac®o\n dh.
Ingßv sXmenIf™v sNdnb IjWßfm°n Acn™v Xnf® sh≈Øn¬ Aev]t\cw (3-̨ 5
an\n‰v) hm´nsbSpØXn\p tijw ]pdsØSpØv IqSpX¬ sh≈Øn¬ IgpIn ]i]i∏v
am‰nbXn\ptijw shbneØv DW°nsbSp°pI. DWßnb ac®o\n anIvknbntem ]pfnbcn
s]mSn°p∂ an√ntem XcnXcnbmbn s]mSns®SpØv IÆIep≈ Acn∏bn¬ Acns®SpØv In´p∂
sNdnb XcnIƒ dhbmbn D]tbmKn°mw. CXn\p tijw e`n°p∂ s]mSn ̨ ]m¬s∏mSn, ]©kmc,
Gebv°ms∏mSn F∂nh tN¿Øv t]mdnUvPv F t]mjIkºpjvSamb sl¬Øv  {Un¶vkv
D≠m°mw.

iii. CASSAVA PRODUCTS AND PROCESSING
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Ãm¿®v ̨ A\p_‘ hyhkmbßƒ

A∂P{][m\amb hyhkmb kwcw`ßƒ°v G‰hpw A\ptbmPyamWv ac®o\n. \√
shfpØ \ndap≈ Ãm¿®v Ffp∏Øn¬ th¿Xncns®Sp°mw. Xangv\m´nse tkew, CutdmUv,
[¿Ω]pcn, \ma°¬ Pn√Ifn¬ GItZiw 400˛500 Ãm¿®v ^mIvSdnIƒ {]h¿Øn°p∂p≠v.
`£y˛hymhkmbnI taJebn¬ Gsd D]tbmKn°p∂H∂mWv ac®o\n. Ãm¿®v A∂PØn¬
\n∂p≠m°p∂ ̀ £yhkvXp°fn¬ hfscb[nIw  hn]Wnaq√yap≈ H∂mWv Nu∆cn (kmtKm).
CXn¬ amwkyhpw,\mcpw, sImgp∏pw C√mØXn\m¬ Ffp∏Øn¬ Zln°p∂XpsIm≠v tcmKn
Iƒ°pw sIm®pIp´nIƒ°pw Nu∆cn D]tbmKn®p≈ {Zhcq]Ønep≈ `Ivjy ]Zm¿∞ßƒ
hfsc \√XmWv. Nu∆cn  \n¿ΩmWØns‚ 95 iXam\hpw tIµoIcn®ncn°p∂Xv Z£ntW
¥ybn¬ {]tXyIn®v Xangv\m´nemsW¶nepw AXns‚ D]tbmKw IqSpXembpw DØtc¥y≥
kwÿm\ßfnemWv. DW°nsbSp°p∂ ac®o\n Ãm¿®v, t]∏¿˛ XpWnan¬ hyhkmbßfnse
Hcp apJy AkwkvIrX hkvXphmWv. Bbnc°W°n\mfpIƒ°v sXmgn¬ \¬Ip∂ Hcp
hyhkmb taJebmWv ac®o\n Ãm¿®v˛ Nu∆cn \n¿ΩmWw. a[yh¿ØnIfpsS CSs]Sep
Ifn√msX XßfpsS DXv]∂ßƒ t\cn v́ hn¬°mhp∂ klIcWtaJebn¬ "kmtKmsk¿∆v"
(Sagoserve) F∂ ÿm]\hpw tkeØv {]h¿Øn°p∂p≠v. kwcw`I¿°v XßfpsS DXv]∂ßƒ
ChcpsS ]°¬ FØn®m¬ \√ hne In´nbm¬ am{Xw hn¬°m\p≈ kwhn[m\hpw ChnsSbp≠v.

KpWta∑bp≈ ]i D≠m°m≥ ac®o\n Ãm¿®v a‰p Ãm¿®pIsf At]£n®v
ap≥]¥nbnemWv. Ãm¿®v sh≈Øn¬ NqSm°ntbm, Im’yw t¢mssdUv , kn¶v t¢mssdUv
F∂o cmkhkvXp°ƒ D]tbmKn®v ebn∏nt®m BWv ]i D≠m°p∂Xv. CtXmsSm∏w KpWta∑
h¿≤n∏n°m≥ t_mdmIvkv , bqdnb, tkmUnbw knent°‰v F∂nhbpw tN¿°mw. ac®o\n Ãm¿®v
BknUns‚ km∂n≤yØnepw A√msXbpw Db¿∂ Dujvamhn¬ c≠v aWn°qtdmfw NqSm°n
D≠m°p∂  sUIvkv{Sn≥, KpWta∑bp≈ ]i D≠m°m≥ D]tbmKn°mw.

Ãm¿®n¬ \n∂p≈ as‰mcp {][m\ DXv]∂amWv B¬°tlmƒ (Nmcmbw). s]t{Smfns‚
{IamXoXamb hneh¿≤\hpw e`yX°pdhpw ssPh C‘\ßƒ°v km≤yX Iq´p∂p. km[mcW
kmt¶XnI hnZyIƒ D]tbmKn®v 5˛6 Znhkw sIm≠v GItZiw 450 en‰¿ Nmcmbw Hcp S¨
Ãm¿®n¬ \n∂v e`n°p∂p. F∂m¬ CTCRI ]pXpXmbn hnIkn∏ns®SpØ coXnb\pkcn®v c≠p
ZnhksØ {]h¿Ø\w sIm≠v 680 en‰¿ Nmcmbw D≠m°mw. hymhkmbnImhiyßƒ°pw
H∏w s]t{Smfpambn Iq´nt®¿Øv _tbm^yqh¬ Bbpw D]tbmKn°mhp∂XmWv.
saUn°¬˛Im¿jnIcwKØv hfscb[nIw km≤yXIfp≈ PemKncW tijn IqSpXep≈
_tbmt]mfna¿, ]mbv°nwKv cwKØv D]tbmKn°mhp∂ _tbmUot{KUn_ƒ πm nIv
XpSßnbhbpw hnIk\Øns‚ hnhn[ L´ØnemWv.

ImenØo‰bpw ˛ tImgnØo‰bpw

ac®o\n Ingßns\ ssktePv B°n h¿jw apgph≥ ImenØo‰bmbn DtbmKn°mw.
ac®o\n sXmentbmsS sNdpXmbn Acn™v 3˛4 aWn°q¿ shbneØn´ tijw DWßnb
ssht°m¬ IjvWßfpambn Ie¿Øn henb Sm¶pIfn¬ CSn®v \nd®v hmbpk©mcan√mØ
coXnbn¬ ko¬ sNbvXv AS®v kq£n®psh°Ww. c≠mgvN Ign™v CXv D]tbmKn®p XpSßmw.
Znhtk\  5 Intem {Kmw ]nÆm°v sImSp°p∂ ]iphn\v 3.5 Intem ]nÆm°pw 1.5 Intem
ssktePpw \¬Inbm¬ aXn. Cßs\ sImSpØm¬ ]ip°fnse Idhv 20 iXam\w hsc  IqSpw
F∂v ]T\ßƒ sXfnbn®n´p≠v.

Ãm¿®v ^mIvSdnIfn¬ \n∂v Dt]mXv]∂ambn In´p∂ tXmepw \mcpw ASßnb Xn∏n
tImgnØo‰bmbpw D]tbmKn°mw. Xn∏n, Xpey Afhn¬ ac®o\n s]mSnbpambn Iq´nt®¿Øv Hcp
aWn°q¿ Bhn Ib‰nb tijw ISe∏nÆm°v, ao≥s]mSn, hn‰man≥ ̨ [mXpehW an{inXw F∂nh
\n›nX Afhn¬ tN¿Øv t]mjIkºpjvSamb ImenØo‰ D≠m°mw.
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D¬∏∂sshhn[yh¬°cWw efnXam°m≥
ac®o\n kwkvIcW b{¥ßƒ

tUm. Fw.Fkv.kPohv , tUm.Sn. IrjvWIpam¿
ICAR˛tI{µ Ingßp h¿§ KthjW ÿm]\w, {ioImcyw, Xncph\¥]pcw

`£y kwkvIcW cwKØv Gsd  km[yXIfp≈ Hcp Ingßp h¿§ hnfbmWv ac®o\n.
Npcpßnb ]cnNcWapdIfneqsS IqSpX¬ D¬]mZ\w e`yamIpw F∂Xv ac®o\n IrjnbpsS
khntijXbmWv. \ΩpsS \m´n¬ Hcp ̀ £W]Zm¿∞ambn am{Xw D]tbmKn®phcp∂ ac®o\n,
Xang v\mS v , B{‘{]tZiv XpSßnb Ab¬ kwÿm\ßfn¬ Hcp hymhkmbnI
AkwkvIrXhkvXphmWv. ac®o\n Ingßn¬ ASßnbncn°p∂ Ãm¿®v th¿Xncns®Sp°m\pw
Ãm¿®v ASnÿm\am°n Nu∆cn, h‰epIƒ (hmt^¿kv) \n¿ΩmWØn\pw [mcmfw
sNdpInS˛CSØcw  ^mIvSdnIƒ ta¬∏d™ kwÿm\ßfn¬ {]h¿Øn°p∂p≠v.
X¬^eambn e£°W°n\mfpIƒ°v {]Xy£ambpw ]tcm£ambpw D]Poh\am¿§w \¬Ip∂
Hcp hyhkmb hnfbmWv ac®o\n.

ac®o\n IqSpXembpw kwkvIcn°p∂Xv Ãm¿®v th¿Xncns®Sp°m\pw Acn™pW°m\pw
I∏s∏mSn D≠m°m\pw BWv. ac®o\n Ãm¿®v /s]mSnbn¬ \n∂v sshhn[yßfmb
`t£ym¬∏∂ßƒ D≠m°mhp∂XmWv. IqSmsX, t]∏¿˛ sSIvsÃbn¬ hyhkmbßfn¬ Ãm¿®v
[mcmfambn D]tbmKn®p hcp∂p. sNehv Ipd™ efnXambn {]h¿Øn∏n°mhp∂ kt¶Xßƒ
ac®o\n kwkvIcWcwKØv \pX\km[yXIƒ Xpd∂p Im´p∂p.

ac®o\n Acnb¬ b{¥ßƒ

IngßpIƒ A[nIImew tISp IqSmsX kwkvIcn®p shbv°m≥ {]bmkambXn\m¬
Ah DSs\ Xs∂ kwkvIcns®Spt°≠Xv AXymhiyamWv. ac®o\n Zo¿LImew kw`cn®p
shbv°m\pw hnXcW˛hn]W\ cwKsØ hnjaXIƒ eLqIcn°m\pw hnfthmØc \jvSw
Ipdbv°m\pw D]tbmKn°p∂ efnXamb kwkvIcWcoXnbmWv Acn™pW°¬. I∏
sXmenIf™v t\cn´pW°ntbm Acns™SpØ I∏ Xnf® sh≈Øn¬ ]pgpßnsbSpØv
DW°ntbm D]tbmKn°mhp∂XmWv. ]cºcmKX coXnbn¬ Hcmƒ°v Hcp aWn°qdn¬ 25˛30
Intem ac®o\n am{Xsa Acns™Sp°m≥ km[n°pIbp≈q. IqSmsX Acns™Sp°p∂ ac®o\n
I\Ønepw cq]Ønepw  hyXymkambncn°p∂Xpaqew Htct]mse DW°nsbSp°m\pw
{]bmkamWv. AXn\m¬ Htc I\Øn¬ ac®o\n IjvWßfm°n Acns™Sp°p∂Xn\v
ssIsIm≠pw ImepsIm≠pw tamt´mdpsIm≠pw {]h¿Øn∏n°mhp∂ Acnb¬ b{¥ßƒ
kn.Sn.kn.B¿.sF.bn¬ cq]s∏SpØnbn´p≠v. hfsc efnXamb Cu b{¥ßfn¬ hyXykvX
hep∏Ønep≈ IngßpIƒ C´psImSp°m≥ ]cym]vXamb AdIfp≈ {UΩpIƒ D≠v. CXns‚
ASnbn¬ KnbdpIƒ sImt≠m s_¬‰psImt≠m Id°mhp∂ coXnbn¬ IØnIƒ LSn∏n®n´p≈
Hcp UnkvIpw D≠v. IØnIƒ°pw UnkvIn\pw CSbv°p≈ AIew hmjdpIƒ D]tbmKn®v
{IaoIcn®v IjWØns‚ I\w Iq´pItbm Ipdbv°pItbm sNømhp∂XmWv. ssIsIm≠v
{]h¿Øn∏n°mhp∂ Acnb¬ b{¥w sIm≠v aWn°qdn¬ 120 Intem{Kmapw ImepsIm≠v
{]h¿Øn∏n°mhp∂XpsIm≠v 350 Intem{Kmapw tamt´mdp]tbmKn®v Hcp S¨ hscbpw ac®o\n
Acns™Sp°mw. I\Øns‚ tXmX\pkcn®v Acns™Sp°p∂Xns‚ Afhpw  hyXykvX
ambncn°pw. CØcw b{¥ßƒ sXmgnemfn Zu¿√`yhpw thX\ h¿≤\hpw t\cnSp∂ C°meØv
BZmbIcambn D]tbmKn°mhp∂XmWv.

58



]ngpsXSp°m\p≈ b{¥w

ac®o\n°ºpIƒ \´Xn\ptijw 10˛12 amkw sIm≠v hnfshSp°mhp∂XmWv . IngßpIƒ
BIrXnbnepw hep∏Ønepw hfsc hyXykvXX ]pe¿Øp∂Xn\m¬ aÆn¬ \n∂v ]ngpsXSp°pI
Gsd BbmkIcamb {]hrØnbmWv. GItZiw 50˛75 Intem ̀ mcw s]m°p∂Xn\p kam\amb
_ew {]tbmKn®mte km[mcWKXnbn¬ CXv km[yamIq. AXpsIm≠v Xs∂ ac®o\n
]ngpsXSp°m≥ [mcmfw  A≤zm\hpw kabhpw sNehgnt°≠n hcp∂p. F∂m¬ A[zm\`mcw
\mensem∂mbn Ipd®v A\mbmkw ac®o\n ]gnsXSp°m≥, DtØmeIØns‚ XXzØn¬
{]h¿Øn∏n°p∂ D]IcWßƒ D≠v. km[mcW ssIsIm≠v ]ngpsXSp°p∂Xns‚ ]IpXn
kabw sIm≠v Cu D]IcWßfpsS klmbtØmsS ]ngpsXSp°mhp∂XmWv.

Ãm¿®v th¿Xncns®Sp°m\p≈  b{¥w

ac®o\n IngßpIfn¬ 25˛35 iXam\w Ãm¿®v ASßnbn´p≠v. `£y˛ hymhkmbnI
cwKØv Gsd km[yXIfp≈ Hcp AkwkvIrX hkvXphmWv CXv.  Ingßv t\cnt´m
sXmenIft™m Acs®SpØmWv Ãm¿®v th¿Xncns®Sp°p∂Xv. CXn\p th≠Xmb hyXykvX
XXzßfn¬ {]h¿Øn∏n°mhp∂ Imcy£aXbp≈ kwkvIcWb{¥ßƒ \nehnep≠v. ac®o\n
apgph\mtbm  IjvWßfm°ntbm C´psImSpØv  Hcp {IjnwKv UnkvIv sIm≠v Acs®Sp°p∂
XmWv CXns‚ {]h¿Ø\ XXzw. Acbv°ptºmƒ Xs∂ BhiyØn\v sh≈w Hgn®p sImSp°m
\p≈ kwhn[m\hpw Cu sajo\nep≠v. X¬^eambn e`n°p∂ Ipgºvcq]Ønep≈ ac®o\n
amhv IqSpX¬ sh≈wtN¿Øv hyXykvX Zzmcßfp≈ Acn∏IfneqsS Acns®Sp°p∂p.
Acn∏bneqsS hm¿∂v hcp∂ Ãm¿®v˛Pe an{inXw 8˛10 aWn°q¿ Sm¶pIfn¬ Dudm≥
A\phZn°p∂p. Sm¶n¬ ASn™v IqSnbncn°p∂ Ãm¿®v, sh≈w  hm¿Øv If™Xn\ptijw
tImcnsbSpØv shbneØnt´m ss{UbdpIƒ D]tbmKnt®m DW°nsbSp°p∂p. aWn°qdn¬
GItZiw 200 Intem apX¬ Hcp S¨hsc ac®o\n Acs®Sp°mhp∂ b{¥ßƒ D≠v.

Nu∆cn \n¿ΩmWw

ac®o\n Ãm¿®n¬ \n∂v D≠m°p∂ G‰hpw hntijs∏´ Hcp ̀ £yhkvXphmWv kmtKm
(Nu∆cn). Ãm¿®v KpfnI cq]Ønem°n thhns®SpØv DW°nsbSp°p∂ Nu∆cn Ffp∏Øn¬
Zln°p∂Xn\m¬ tcmKnIƒ°pw Ip´nIƒ°pw {]mbw sN∂h¿°pw Htct]mse D]tbmKn
°mhp∂XmWv. Nu∆cn D≠m°m≥ Cu¿∏ap≈ Ãm¿®v s]mSn®v {Km\pte‰¿ F∂ b{¥Øn¬
5˛10 an\n´v CSp∂p. Cu b{¥Øns‚ Xnc›o\XeØnep≈ aptºm´pw ]ndtIm´pw D≈ Ne\w
\nanØw Ãm¿®v XcnIƒ IqSnt®¿∂v sNdnb KpfnI cq]Ønem°p∂p. CXv hyXykvX
hep∏Ønep≈ Zzmcßfp≈ t{KUdpIfneqsS ISØnhn´v XcwXncn°p∂p. ]e hep∏Øn¬,
t{KUv Xncns®Sp°p∂ KpfnIIƒ hdpI√n¬ tdmÃv sNbvtXm Bhnbn¬ thhns®SptØm
]mIs∏SpØnbXn\ptijw DW°n In´p∂XmWv Nu∆cn.
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ICAR-CTCRI kwcw`IXz ]cnioe\tI{µØneqsS
h\nXm˛kmt¶XnI im‡oIcWw

tUm. Fw.Fkv. kPohv , tUm.Pn. ]flP
ICAR˛tI{µ Ingßph¿§ KthjW ÿm]\w, {ioImcyw, Xncph\¥]pcw

tI{µ Ingßph¿§ KthjW ÿm]\Ønse kmt¶XnI˛kwcw`IXz ]cnioe\tI{µw
tIcfØn¬ Im¿jnIcwKsØ BZy C≥Ipt_j≥ kwhn[m\amWv. IngßphnfIfpsS
aqeyh¿≤\hv t{]m’mln∏n°m\pw AhbpsS hmWnPymSnÿm\Ønep≈ hn]W\w
hym]n∏n°m\pamWv C≥Ipt_j≥ sk‚¿. sNdpInS kwcw`Isc  Cu cwKtØ°v BI¿jn
°m\pw Bhiyamb ]cnioe\w \¬Im\pambn kwÿm\ k¿°m¿ \¬Inb Hcp tImSn cq]
D]tbmKn®mWv sI´nShpw b{¥kwhn[m\hpw ÿm]n®Xv.

Dt±iy e£yßƒ

� Ingßv h¿§ßfnse D¬∏∂ sshhn[yh¬°cWsØ°pdn®v s]mXp Adnhv \¬°pI.

� aqeyh¿≤nX D¬∏∂ßfpsS \n¿ΩmWØn\mbn {]mtbmKnI ]cnioe\ ]cn]mSnIƒ

(Hands on training) kwLSn∏n°pI.

� KpWta∑bpff ac®o\n A[njvTnX D¬∏∂ßƒ D≠m°m≥ kwcw`I¿°pw kzbw klmb

kwLßƒ°pw kmt¶XnI klmbßfpw kuIcyßfpw sNbvXpsImSp°pI.

� kwcw`IcpsS Bibßƒ°\pkcn®v ]pØ≥ D¬∏∂ßƒ D≠m°m≥ imkv{Xob˛

kmt¶XnI ]n≥_ew \¬IpI.

� D¬∏∂ßfpsS hn]pe {]NmcWØn\mbn h≥tXmXn¬ D¬∏mZ\hpw hnXcWhpw \SØpI.

I¿jIt\m, I¿jIkwLßƒt°m, kzbw klmbkwLßƒt°m \qX\mibßfp
amsbØp∂ bphkwcw`I¿t°m, hnZym¿∞nIƒt°m ChnsS ]cnioe\w t\Smw. XpS¿∂v Ah¿°v
ChnsSØs∂ KpW\nehmcw Dd∏phcpØn XßfpsS DXv]∂ßƒ \n¿Ωn°m\pw AXv ]mbv°p
sNøm\pap≈ kuIcyhpw D≠v. ]cnioe\w am{Xw aXnsb¶n¬ Aßs\bpamImw.

ac®o\n A[njvTnX DXv]∂ \n¿ΩmWØn\mWv ChnsS Ct∏mƒ ]cnioe\w \¬Ip∂Xv.
ac®o\namhn¬ \n∂v eLp`£Ww, tcmKnIƒ°pw Ip´nIƒ°pap≈ BtcmKy`£Ww,
hdhv̨ DXv]∂ßƒ F∂nhbpsS \n¿ΩmWØnemWv ]cnioe\w. sebvkv, Ip¿°psd XpSßnb
DXv]∂ßƒ°p kam\amb F∂m¬ t]mjIaqeyap≈ DXv]∂ \n¿ΩmWØn\pw ]cnioe\w
\¬Ipw.

ac®o\namhv \n¿ΩmW bqWn‰v

`£ytbmKyamb ac®o\n amhmWv ChnsS \n¿Ωn°p∂Xv. Ingßv IgpIn sXmenIf™v
Acn™pW°n s]mSns®Sp°m\p≈ kwhn[m\w Cu bqWn‰nep≠v.

eLp`£W \n¿ΩmW bqWn‰v

ac®o\n amhn¬ \n∂v t]mjIkar≤amb eLp `£Wßƒ ChnsS Xømdm°p∂p. ac®o\n
]°mhS, a[pchpw D∏pw tN¿Ø ac®o\n h‰¬, \yq{SnNn]vkv, ac®o\n {Inkv]vkv XpSßnb
DXv]∂ßƒ \n¿Ωn®v hnev]\ \SØm≥ kuIcyap≠v. amhv ]ngns™SpØv FÆbn¬
hdpsØSp°p∂ Ch t]mjIkar≤amWv. ac®o\n amhn¬ \n∂v Xømdm°p∂, Ipd™
ss•knanIv aqeyap≈ ]mkvX, hÆap≈h¿°pw {]taltcmKnIƒ°pw kpc£nXmlmcamWv.
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Db¿∂ t]mjIaqeyhpw  kmh[m\w Zln°p∂ kz`mhhpamWv CXn\m[mcw. CXpIqSmsX
FÆbpsS Awian√msX ac®o\n eLp`£Ww \n¿Ωn°p∂ FIvkv{Sqj≥ bqWn‰pw ChnSp≠v.

h‰¬ \n¿ΩmW bqWn‰v

ac®o\n Acn™v hnhn[ cq]Ønem°n h‰¬ \n¿Ωn°m\p≈ b{¥kwhn[m\w Cu
bqWn‰nep≠v. ]pdta ]m°nwKv, ss_≥UnwKv b{¥ßfpw ChnsS e`n°pw.

Cu kwhn[m\w Fßs\ {]tbmP\s∏SpØmw

Ingßph¿KßfpsS aqeyh¿≤nX DXv]∂ kwcw`ßƒ°p am{Xta C≥Ipt_j≥ sk‚dnse
kuIcyw {]tbmP\s∏SpØm≥ Ignbq. `t£ymXv]∂ \n¿ΩmW kwcw`ßƒ XpSßm\p≈
ssek≥kpw BhiyamWv. D≠m°m\pt±in°p∂ DXv]∂ßƒ°\pkcn®v Hcp \n›nX ̂ okv
CuSm°pw.

]cnioe\w Ign™m¬ ZnhkhmSIbv°v ChnSpsØ kuIcyßƒ kwcw`I¿°v
{]tbmP\s∏SpØn DXv]∂ßƒ ]mbv°pw te_epw sNbvXv hn]WnbnseØn°mw. hn]Wnbn¬
Ch hnPbn°psa∂pd∏mbm¬ ]ns∂ kz¥amsbm∂p XpSßm≥ H´pw Ass[cys∏S≠,
Xmakn°pIbpw th≠.

2015  P\phcn apX¬ ]q¿ÆtXmXn¬ {]h¿Øn®phcp∂ kmt¶XnI˛kwcw`IXz ]cnioe\
tI{µØn¬  Ign™ aq∂v h¿jØn\p≈n¬ 76 {]mtbmKnI ]cnioe\ ]cn]mSnIƒ kwLSn∏n®n
´p≠v. CXn¬ 781 h\nXIƒ AS°w 1418 t]¿ ]s¶SpØp. ]cnioe\w Ign™Xn\ptijw 86
I¿jIcpw sNdpInS kwcw`Icpw D¬∏∂ßfp≠m°m\p≈ kuIcyw D]tbmKs∏SpØnbn´p≠v.
IÆqcpw Xr»qcpw ac®o\n A[njvTnX aqeyh¿≤nX D¬∏∂ßƒ D≠m°m\p≈ Hmtcm bqWn‰pw
ÿm]nXambn´p≠v. ac®o\ns°m∏w \m´n¬ kpe`ambn e`n°p∂ N°bpw Iq´ntN¿Øv ]mkvX
XpSßnb ̀ t£ym¬∏∂ßƒ D≠m°m\p≈ tIm¨{SmIvSv  dnk¿®pw \SØnhcp∂p.
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ac®o\n Irjn˛`£ykpc£bv°pw {KmaoW hnIk\Øn\pw
tUm. Fw.Fkv. kPohv , tUm.Sn. IrjvWIpam¿

ICAR˛tI{µ Ingßph¿§ KthjW ÿm]\w, {ioImcyw, Xncph\¥]pcw

tIcfØnse {][m\ `£yhnfbmb s\√v Ign™m¬ IqSpX¬ ]cnKW\  A¿ln°p∂
Hcp hnfbmWv ac®o\n. IqSmsX Ipd™ ]cnNcW apdIfneqsS IqSpX¬ DXv]mZ\w \¬Im≥
Ignhp≠v F∂Xpw CXns‚ ta∑bmWv. Hcp hntZinbmbn h∂v  ChnsS {]Nmcw t\SnsbSpØ
ac®o\n, c≠mw temIalmbp≤ImeØp≠mb sImSpw Zmcn{ZyØnepw ]´nWn acWØnepw \ap°v
Xmßpw XWepambn \n∂p. A∂v tIcfobcpsS apJyPoht\m]m[nbmbncp∂p ac®o\n F∂p
Xs∂ ]dbmw. 1970hsc ac®o\n IrjnbpsS hnkvXrXnbnepw DXv]mZ\Ønepw
h¿≤\hmWp≠mbncp∂Xv. F∂m¬ ]n∂oSp≈ h¿jßfn¬ ac®o\n°p≠mbncp∂ {]m[m\yw
\jvSs∏´p.

lcnXhnπhØns‚  ^eambn a‰p `£y[m\yßfpsS DXv]mZ\Ønep≠mb h¿[\hpw
Imcy£aamb s]mXphnXcW k{ºZmbw hgn [mt\ymXv]∂ßƒ anXamb \nc°n¬
km[mcW°mcnseØnbXpw IqSmsX BfpIfpsS PohnX\nehmcØn¬ D≠mb Db¿®bpw
`£W{IaØn¬ h∂ am‰hpw F√mw ac®o\n Irjnsb apJy[mcbn¬ \n∂v am‰n \ndpØm≥
ImcWambn.

Ign™ H∂c ]Xn‰m≠n¬ tIcfØn¬ Im¿jnI hnfIfpsS hnkvXrXnbnepw
D¬∏mZ\Ønepw D≠mb G‰°pd®nepIƒ hniIe\w sNøptºmƒ ac®o\n Irjn hnkvXrXn
bn¬ 38% Ipdhp≠msb¶nepw D¬]mZ\Øn¬ 8% h¿≤\hmWv tcJs∏SpØnbncn°p∂Xv.
AXmbXv 2001˛02 ¬ 1.11 e£w slIvSdn¬ \n∂v 24.56 e£w S¨ ac®o\n D¬]mZn∏n®t∏mƒ
2015˛16 ¬ 0.69 e£w slIvSdn¬ \n∂v 26.63 e£w S¨ D¬]mZ\w D≠mbn. F∂m¬ s\√ns‚
ImcyØn¬ hnkvXrXnbnepw (39%) D¬∏mZ\Ønepw (22%)  IpdhmWv A\p`hs∏´Xv. AXpsIm≠v
Xs∂ \ap°v Bhiyamb AcnbpsS apJy]¶pw Ab¬kwÿm\ßfn¬ \n∂mWv sIm≠p
hcp∂Xv. CXv IW°nseSp°ptºmƒ ac®o\n°v tIcfobcpsS  Blmc{IaØnte°v Hcp
Xncn®phchn\p≈ km[yXIƒ GsdbmWv.

\ΩpsS Cu B{inXmhÿbn¬ \n∂v tamN\w e`n°Wsa¶n¬ Hcp ImeØv
apJyPoht\m]m[nbmbncp∂ ac®o\n°v tIcfobcpsS Irjnÿeßfn¬ apJyÿm\w
\¬tI≠nbncn°p∂p. imkv{Xob Irjn coXnIfpw ]cnNcWapdIfpw A\ph¿Øn°pI
bmsW¶n¬ C∂p≈ icmicn ac®o\n DXv]mZ\w  slIvSdn\v 60 S¨ hsc Db¿Ømhp∂XmWv.
sshhn[yam¿∂ Imemhÿbv°pw hnhn[ D]tbmKßƒ°pw A\ptbmPyamb AXypXv]mZ\
tijnbp≈ P\p pIfpsS IrjnbneqsS ac®o\nsb \ap°v BZmbIcamb Irjn hnfbmbn
am‰nsbSp°mw. IqSmsX Cu hnfsb km[mcW°mcpsS IrjnbnSßfn¬ Xf®p \ndpØm≥
DXv]∂ßfpsS sshhn[yhXvIcWw, sa®s∏´ kw`cW˛kwkvIcW am¿§ßƒ F∂nhbneqsS
km[n°p∂XmWv.

`£ytbmKyhpw ̀ t£yXchpamb H´\h[n hymhkmbntImXv]∂ßƒ ac®o\n D]tbmKn®v
D≠m°nsbSp°mhp∂XmWv. F∂m¬ Cu Imcyßfn¬ Ab¬ kwÿm\ßsf At]£n®v
tIcfw hfsc ]n∂nemWv. samØw ac®o\n DXv]mZ\Øns‚ 70 iXam\hpw tIcfØns‚
`£ymhiyßƒ°v D]tbmKn°ptºmƒ Xangv\m´n¬ C{Xbpw Afhv hyhkmb Bhiyßƒ
°mWv D]tbmKn°p∂Xv. AXpsIm≠p Xs∂ ac®o\n Irjnbnep≠mbncp∂ tIcfØns‚
IpØI C∂v a‰p kwÿm\ßƒ ssIøS°m≥ XpSßnbncn°p∂p.
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2015 -16 se Pn√mXe ac®o\n Irjn hnkvXrXnbpw D¬∏mZ\hpw

Sl.No Pn√ hnkvXo¿Æw DXv]mZ\w D¬]mZ\ £aX
(slIvS¿) (S¨) (S¨/slIvS¿)

1. Xncph\¥]pcw 14585 536295 36.67

2. sIm√w 15147 530802 35.04

3. ]Ø\wXn´ 5220 209948 40.22

4. Be∏pg 2715 87777 32.33

5. tIm´bw 5631 220466 39.15

6. CSp°n 6919 319317 46.15

7. FdWmIpfw 5152 239195 46.43

8. Xr»q¿ 1290 54613 42.34

9. ]me°mSv 1958 62312 31.82

10. ae∏pdw 5117 198203 38.73

11. tImgnt°mSv 1583 39368 24.87

12. hb\mSv 1883 77868 41.24

13. IÆq¿ 1696 66455 39.18

14. Imk¿tImSv 504 19991 39.67

Total 69405 2662610 38.36

Ahew_w : ̂ mw ssKUv 2018, ̂ mw C≥^¿taj≥ _yqtdm, Irjn hIp∏v, Xncph\¥]pcw

C¥ybn¬ ac®o\n ASnÿm\am°nbp≈ hyhkmbßƒ G‰hpw A[nIw D≈Xv
Xangv\m´nse tkew, [¿Ω]pcn Pn√IfnemWv. B{‘bnepw almcmjv{Sbnepw CØcw
kwcw`ßƒ h∂psIm≠ncn°p∂p. `£ytbmKyamb Nu∆cn (kmtKm), sSIvssÃ¬˛t]∏¿
an√pIfn¬ D]tbmKn°p∂ Ãm¿®v XpSßnbh \n¿Ωn°p∂ GItZiw 400˛500 sNdpXpw
hepXpamb ÿm]\ßƒ Cu Pn√Ifn¬ tIµoIcn®ncn°p∂p. CXneqsS ac®o\nbpsS
DXv]mZ\˛kwkvIcWcwKØv [mcmfw  {KmaoW¿°v sXmgn¬ sImSp°m≥ km[n°p∂p.
ac®o\nbn¬ \n∂pw h≥ tXmXn¬ kv]ncn‰pw aZyhpw  \n¿Ωn°m\p≈ ]≤XnIƒ \nehnep≠v.

kq£va˛sNdpInS˛CSØcw hyhkmbßƒ°v {]m[m\yap≈ Hcp AkwkvIrX hkvXp
F∂ \nebn¬ D∂X KpWhntijßfp≈ DXv]∂ßƒ D≠m°nsbSp°m≥ km[yXbp≈
Hcp hnfbmWv ac®o\n. I¿jIsc klIcWÿm]\ßfpsS Iogn¬ sIm≠phcnIbpwDXv]mZ\˛
kwkvIcW ̨ hn]W\Øns‚ hnhn[ L´ßfn¬ Ah¿°v Bhiyamb klmb klIcWßƒ
\¬IpIbpw sNøpIbmsW¶n¬ ac®o\n DXv]mZ\Øn¬ Hcp ]pØ\pW¿∆v krjvSn°mhp∂
XmWv. Xangv\mSv  k¿°mdns‚ \nb{¥WØnep≈ kmtKmk¿∆v F∂ klIcWÿm]\Øns‚
hnPbIY AØcØnep≈ kwcw`Øns‚ DØa ZrjvSm¥amWv.  Nu∆cn, Ãm¿®v F∂nhbpsS
kw`cWhpw hnXcWhpw h≥tXmXn¬ Cu ÿm]\whgn \S∂phcp∂p.  CS\ne°mcpsS
NqjWØn\ncbmhmsX XßfpsS DXv]∂ßƒ°v  \ymbamb hne I¿jI¿°pw sNdpInS
hyhkmb kwcw`I¿°pw e`yam°m≥ CØcw ÿm]\ßƒ klmbn°psa∂Xn\v kwiban√.

B[p\nI imkv{X kt¶Xßƒ {]tbmP\s∏SpØn, AXypXv]mZ\ tijnbp≈ ac®o\n
C\ßƒ Irjn sNøpIbpw imkv{Xobamb kw`cW kwkvIcWw˛hn]W\ am¿Kßƒ
Ahew_n°pIbpw sNøpIbmsW¶n¬ tIcfØn\v \jvSs∏´psIm≠ncn°p∂ ac®o\n
IrjnbpsS IpØI hos≠Sp°mw. AXphgn {KmaXeßfn¬ `£ykzbw]cym]vXXbpw
sXmgnehkcßfpw krjvSn®v {KmaoW PohnXØn\v Hcp ]pØ≥ DW¿hpw sFizcyhpw
D≠m°m≥ km[n°pw.
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ac®o\nbpsS D]tbmKßƒ

`£ymhiyØn\v :
v thhn®v `£n°phm≥, ac®o\n Nn]vkv, ac®o\n ]∏Sw
v hS, t_m≠, ISve‰v F∂nh D≠m°phm≥

v ac®o\namhv sIm≠v dh, t]mdnUvPv, ]p´ps]mSn, kv\mIv^pUvkv
(]°mhS, anIvkvN¿,apdp°v, a[pctkh, \yqSnNn]vkv, Imctkh XpSßnbh)

v ]mkvX, \yqUn¬kv, FIvkv{SqUUv D¬∏∂ßƒ

v Nu∆cn sIm≠v ]mbkw, ]∏Sw, D∏pamhv, l¬h, hS, In®Sn, eUp, t_m≠
F∂nh D≠m°phm≥

ImenØo‰bmbn

v ac®o\ns∏mSn
v Nn]vkv
v s]√‰vkv
v ssktePv
hymhkmbnImhiyØn\v

v Ãm¿®v sIm≠v kmtKm, \yqUn¬kv, sh¿ansk√n F∂nh D≠m°p∂Xn\v

v t]∏¿˛sSIvkv‰bn¬kv cwKØv D]tbmKw, sUIvkv{Sn≥, ssl{^IvtSmkv knd∏v,
hn‰man≥ kn F∂nhbpsS \n¿ΩmWØn\v

v C‘\ambpw ]m\obambpw D]tbmKn°p∂ Bƒ°tlmƒ \n¿Ωn°phm≥

v Ãm¿®v D]tbmKn®v A[nI Pe BKncWtijnbp≈ sP√pIƒ, _tbmUnt{KUn_nƒ
πmÃnIv, ̀ £yhymhkmbnI D]tbmKßƒ°p≈ tamUnss^Uv Ãm¿®v, ]i XpSßnbh
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