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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 are organized as one-day programme. 

 

The major areas of focus for the Awareness Programme include:  Clean water, Healthcare and 

Sanitation technologies, Use of energy saving techniques, Simple machineries for reducing 

drudgery at households, Development of simple electronic gadgets for improved household life, 

Information Technology for local development, Traditional/herbal medicines, Water conservation 

and water efficient technologies, Nutrition & Food habits, Agricultural processing, machinery, 

products and practices and Any other S&T topics of relevance to the Programme. 

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 on the year 2018-19. 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. K.P. Sudheer 

Executive Vice President 

Kerala State Council for Science Technology & Environment  
 

 

 

The most important goal before the nation is to have an all-inclusive development. The major 

challenge in achieving this goal is to bridge the divide in economy, prosperity and quality of life 

based on geography, gender and other factors. One of the major striking divide is gender based. The 

massive macroeconomic changes that have been underway in India during the past three decades 

have led to a healthy churning of the labour force in the country. However, not much has changed in 

female labour force participation in last five years. Out of every 10 persons in the country‟s labour 

force, only 2 are women, according to the ICE 360 survey conducted by the People Research on 

India’s Consumer Economy (PRICE) in 2016. Unlike other Asian countries which saw a sharp 

increase in the proportion of women workers as their growth rates picked up, the Indian economy 

has seen the share of women in the labour force decline precisely when it has been growing the 

fastest. 

Women being the stake-holders of society, Science & Technology can be a powerful tool in bridging 

this gender divide. Women, especially in rural areas lack access to the latest advancements in 

Science and Technology, which would have benefited them in improving their socio-economic and 

living standards. The rural women who constitute nearly 36% of total population are yet to have 

access to basic facilities.  

There is a strong need to focus on programs that offer better accessibility for the rural women to the 

latest developments in Science and Technology. This would promote better living conditions, 

sustainable livelihood and productive income generative opportunities leading to overall 

development. 

The One-day Awareness program on 'Technological Advancements in Transforming Women's Lives' 

is formulated by KSCSTE with the objective of empowering rural women with simple, cost-

effective & locally adaptable technologies which would lead to improvement in their standard of 

living. The scheme offers financial support for conducting One-day „Awareness Programmes‟ on 

simple S&T based technologies which can be adopted at household level by rural women for better 

living or income generation. 

The present compendium is a compilation of the deliberation during the 'Awareness Programmes' 

funded by KSCSTE and conducted in different institutions in the State during 2018-19 with the 

financial assistance of KSCSTE. I hope that this compilation would benefit the rural population, 

particularly under privileged women to have and understanding on how Science & Technology can 

play a role in improving the quality of women's lives. 
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ho«p-h-f-̧ nse \mS³Ce-¡dn-IÄ 

 
tUm. bp.Fw.-N-{μ-ti-Jc 

ko\n-bÀ {]n³kn-¸mÄkbânÌv & kbânÌvC³ NmÀÖv 
sI.Fkv.-kn.-F-kv.-Sn.C þ sI.F^v.-BÀ.sFk_vskâÀ, \ne-¼qÀ 

 
 

C¶vtemI-¯nÂ GI-tZiw ]{´-−m-bn-c-t¯mfwkky-§Ä `£y-tbm-Ky-am-bn-«p−v. AXnÂXs¶ \qän-
A³]-tXmfw {][m-\-s¸-«-h-bm-Wv. temI-¯nÂDXv]m-Zn-¸n-¡-s¸-Sp¶ `£y-hn-f-I-fpsSsXm®qdviX-
am\hpwhcp-¶Xv ]Xn-\©v C\w kky-§-fnÂ \n¶m-Wv. s\Ãv, tKmX-¼v, tNmfw, I¼w, _mÀen, Icn-¼v, 
_oävdq-«v, Dcp-f-¡n-g-§v, a[p-c-¡n-g-§v, ac-¨o-\n, _o³kv, tkmbm-_o³, \ne-¡-S-e, hmg,sX§vF¶n-h-bmWv 
Ah. `£-W-¯n-\p-th−nkaqlwIqSp-X-embnB{i-bn-¡p-¶Xv IrjnsbXs¶-bm-Wv. ]t£ AXn-
\À°wIrjn-bn-eqsS am{Xw Cu Bh-iy-§Ä \nd-th-dp¶p F¶-Ã. FÃmIrjn k{¼-Zm-b-§-fnepwXs¶ 
`£y-tbm-Ky-ambhntf-bn-Xckky-§Ä hf-sc-b-[nIw {][m-\y-aÀln-¡p-¶p-−v. \ap¡vBh-iy-ambPoh-I-
§fpw [mXp-¡-fp-sams¡ Ch-bn-eqsSe`n-¡p-¶p−v. £ma-Im-e¯pwamdn-h-cp¶ EXp-¡-fnepsams¡ 
\ap¡vBlmcwXcp-¶-XnÂho«p-h-f-¸nse\mS³ Ce-I-dn-IÄhf-sc- henb ]¦v hln-¡p-¶p-−v. AXp-

sIm−vChsbhcp-am-\-¯nsâ `mK-am¡m³ km[n-¡p-sa-¶-Xn-\mÂ“ad-ªn-cn-¡p¶ hnf-IÄ”F¶phnti-
jn-¸n-¡mw. 
 

-tIc-f-¯nÂ ]e Xc-¯n-ep-ffImÀjnI h\hXvI-cW k{¼-Zm-b-§Ä \ne-hn-ep-−v. hyXy-kvX-bn\w kky-
§Ä {Iao-Ir-X-ambnIrjn-sNbvXncn-¡p-I-bmWvChnsS. AtX-k-abwtIc-f-¯nseho«p-h-f-¸p-IÄ `£y-tbm-
Ky-ambhntf-bn-Xckky-§-fpsSIe-hdXs¶-bm-Wv. 

\½psS ho«-½-amÀ¡v Cu sNSn-IfpsS D]-tbm-K-s¯-¡p-dn¨v \¶mbnAdn-bm-hp-¶-Xm-Wv. DZm-l-c-W-
ambnhenb IS-em-Sn, s]m¶mwI®n, apf-f³No-c, {_Òn-sN¸v, Xgp-Xm-a, XI-c, s]m¶n³ XI-c, ap¯n-fn-e, 
apbÂsN-hn-b³, sImgp-¸vNo-c, I¶ntkm¸v, ac-tN¼v F¶n-h-sIm−v ]e-X-c-¯n-ep-ff `£-W-]-ZmÀ°-
§Ä D−m-¡p-¶p-−v. NSv\n, tXmc³, km¼mÀ, t_m−, hSF¶n-h-bmWv Ah.tIcf h-\-K-th-
jWtI{μw C¯cw `£y-tbm-Ky-ambhntf-bn-Xckky-§-sf-¡p-dn¨vka{K ]T\w \S-¯p-I-bp-−m-bn. Cu 
teJ-\-¯nÂapI-fnÂ ]cm-aÀin-¨n-«p-ff ]{´−v C\w kky-§-fnÂ AS-§n-bn-cn-¡p¶ t]mjI LS-I-§-sf-
¡p-dn¨vhnhcw \ÂIp-¶p-−v. 

ico-cIe-I-fpsS {Iao-Ir-X-ambhfÀ¨¡v amwkywAXy-´m-t]-£n-X-am-Wv. am{X-aÃcmkm-án-IÄ, {KÙn-{k-h-
§Ä, {]Xn-bu-Kn-I-§Ä F¶n-h-bpsSDXv]m-Z-\-¯n\pw amwkywAXym-h-iy-am-Wv. Cu sNSn-I-fpsS 100 
{KmwCe-bnÂ \n¶v 2þ5 {Kmwhscamwkywe`n-¡p-¶p. Hcp km[m-cWhyàn¡vZnhkw 60 {Kmw 
hscamwkywBh-iy-am-Wv. AXn-\mÂ 100 {Kmwac-tN¼nsâ Ce D]-tbm-Kn-¨p-−m-¡p¶ `£W ]ZmÀ°-
¯nÂ \n¶vIpd-ªXv 5 {Kmwhscamwkywe`n-¡p-¶p-−v. am{X-a-Ã, apI-fnÂ ]d-ªn-«p-ffkky-§-fnÂ 
km[m-c-W-bmbn D]-tbm-Kn-¡p¶ CeIdn-I-fmb ]me-Iv, seäyq-kv, Imt_PvF¶n-h-bnÂ \n¶pwe`n-¡p-¶-
Xn-t\-¡mÄIqSp-XÂ amwkywe`yam-hp-¶p. 

sImgp¸vico-c-¯n\v AXym-h-iy-am-Wv. Xe-t¨m-dv, kÔn-IÄ F¶n-h-bpsS {]hÀ¯\§Ä¡pwBtcm-Ky-Zr-
V-ambico-c-¯n\pw sImgp¸vAXym-h-iy-am-Wv. km[m-c-W-bmbnCe-I-dn-I-fnÂsImgp-¸nsâAwiwIpd-hm-
Wv. DZm-l-c-W-ambn Cu teJ-\-¯nÂ ]dªn«pffsNSn-I-fpsSCe-I-fnÂ 0004-þ 0016% sImgp¸vD−m-hpw. 
F¦n-epw Cu sNSn-bnÂ \n¶ve`y-am-hp¶ sImgp¸vaäpCe-¡-dn-I-fnÂ \n¶pwIn«p¶ sImgp-¸n-t\-¡mÄIqSp-

I. VEGETABLES, FOOD PRODUCTS AND PROCESSING
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X-em-bn-cn-¡pw. kkym-lm-c-¯nÂ \n¶pwe`y-am-hp¶ \mcv DZc kw_-Ô-amb \nc-h-[n-tcm-K-§sfian-¸n-¡p-
hm\pw sNdp-¡p-hm\pw aäpw D]-tbm-Kn-¡-s¸-Sp-¶p. cà-¯nÂsImf-kvt{Sm-fnsâ \ne k´p-e-\-¯nÂ\ne-
\nÀ¯m³ Chklm-bIam-hp-¶p. \½Ä HcpZnhkwIgn-¡p¶ Blm-c-¯nÂ 28 apXÂ 35 {Kmwhsc\mcv 
AS-§n-bn-cn-¡-Ww. 100 {Kmw s]m¶n³X-Ic AsÃ-¦nÂ s]m¶mw-I®nNocF¶n-h-bpsSCe D]-tbm-Kn¨v 
\½Ä D−m-¡p¶ tXmc³, AsÃ-¦nÂ 100 {Kmw ac-t¨-¼nsâ Ce-sIm-−p-−m-¡nbhSIgn-¨mÂico-c-¯n\v 
Bh-iy-amb 9þ12% t¯mfw \mcv e`y-am-hp-¶p F¶p ]d-bm³ ]äpw. AØn-IÄ, t]in-IÄ F¶n-h-
bpsShfÀ¨bv¡v Zn\w{]Xn 1 {KmwhscImÂkywBh-iy-am-Wv. 

Cu 12 C\w kky-§fpw {]tXy-In¨v XI-c, ac-t¨-¼v, apbÂsN-hn-b³ F¶nh \ap¡vBh-iy-
ambImÂkys¯ {]Zm\w sN¿p¶h-bm-Wv. 

cà-¯nseAcp-W-c-àm-Wp-¡-fpsSDXv]m-Z-\-¯n\pw hnfÀ¨ Hgn-hm-¡p-¶-Xn\pw Ccp-¼nsâ AwiwBlm-
c-¯nÂ \n¶pwe`y-am-I-Ww. HcphyànHcpZnhk¯nÂIgn-¡p¶ Blm-c-̄ nÂIpd-ªXv 18mg Ccp¼v 
D−m-I-W-sa¶v `mc-XobBtcm-Ky-kw-tim-Z\ tI{μ¯nsâ]pkvX-I-¯nÂ ]d-bp-¶p-−v. Cu teJ-\-¯nÂ 
]cm-aÀin-¨n-«p-ff 12 C\w kky-§-fpsS 100 {KmwCe D]-tbm-Kn¨vD−m-¡p¶ Blmc ]ZmÀ°-¯nÂ \n¶v 
\ap¡vBh-iy-ambssZ\w Zn\ Ccp-¼nsâ 14þ 45%e`n-¡p-¶p. 

apI-fnÂ ]d-ªn-«p-ff 12 C\w kky-§fpw Ah-bpsSHuj-[-aqeywsIm−v {]kn-²n-bmÀPn-¨-h-bm-Wv. 
Chico-c-¯n\v Bh-iy-amb t]mjI LS-I-§Ä \ÂIntcmK-{]-Xn-tcm[ tijn hÀ²n¸n-¡p-¶p. Bb-Xn-
\mÂFÃmCe-¡-dn-Ifpw \½psS IpSpw-_-¯nsâ`£ym-tcmKykpc-£bv¡vbYm-hn[n klm-b-I-am-hp-¶p. 

Cu ]T\w kqNn-̧ n-¡p-¶Xv Cu 12 C\w kky§sfÃmw t]mj-I-L-S-I-§-fpsSDd-hn-S-am-Wv. AXm-
bXvamwkyw, \mcp-IÄ, sImgp-¸v, [mXp-¡Ä F¶nhCh-bnÂ AS-§n-bn-«p-−v. CXvhyh-km-bn-Im-Sn-Øm-\-
¯nÂIrjnsN¿p¶ ]¨-¡-dn-I-fn-ep-f-f-Xn-t\-¡mÄIqSp-X-em-Wv. Nne-hn-ÃmsX t]mj-Im-lm-c-¡p-dhv ]cn-l-cn-
¡m³ Ch D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-eqsS km[n-¡pw.AXp-sIm−vXs¶ C¯cw `£y-tbm-Ky-am-bXpwsNdn-b-tXm-
XnÂ Ad-nb-s¸-Sp-¶-Xp-ambsNSn-Isfkwc-£n¨v D]-tbm-Kn-¡p-¶Xv FÃmw-sIm−pw \Ã-Xm-Wv. 
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]«nI:---þ hnhn[ C\w kky§fpsS 100 {KmwCebnÂ \n¶pe`yamhp¶ Blmcwi¯nsâAfhv. 

kky\maw amwkyw 
({Kmw) 

sImgp¸v 
({Kmw) 

\mcv 
({Kmw) 

ImÂkyw 
(an.{Kmw) 

Ccp¼v 
(an.{Kmw) 

henbISemSn 
(Achyranthesaspera ) 3.50 0.0009 1.53 43 4.0 
s]m¶mwI®n 
(Alternantherasessilis) 4.98 0.0009 4.19 69 3.0 
apff³ Noc 
(Amaranthusspinosus) 2.87 0.0004 1.26 49 3.5 
{_ÒnsN¸v 
 (Bacopamonnieri)  3.97 0.0005 1.29 79 2.5 
XgpXma 
 (Boerhaaviadiffusa ) 4.43 0.0008 4.13 75 6.0 
s]m¶n³ XIc 
 (Cassia occidentalis)  2.02 0.0007 3.50 89 6.5 
XIc 
 (Cassia tora ) 4.92 0.0013 3.20 113 7.5 
ap¯nfne 
 (Centellaasiatica) 4.86 0.0007 4.43 93 4.5 
I¶ntkm¸v 
 

(Commelinabengh
alensis)  

2.10 0.0004 2.59 61 2.5 
apbÂsNhnb³ 
 (Emilia sonchifolia) 2.41 0.0004 2.98 102 4.4 

sImgp¸vNoc 
 (Portulacaoleracea)  4.73 0.0012 3.89 79 7.0 

act¨¼v 
 (Remusatia vivipara) 5.36 0.0016 4.68 113 7.5 
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Abstract

ഇന്ത്യ ജൈയ ജൈവജൈവവവൈവിധ്്ത്യത്തവൈവിന്റെ യത്തിന്റെ വലിയ ഉറവൈവിയ ഉത്തിന്റെവവൈവിടമാണ്.  ഉറവിടമാണ.  ലലിയ ഉറ ഉറവിടമാക ഭൂവവവൈവിസ്തൃതവൈവിയുയട 2.4%  ഇന്ത്യ
സംയ സംഭൂ ഉറവിടമാവന യന ചെയ്ചെയ്യുന്നുു.  വ്ത്യത്ത്യസ്തമാണ്.  ഉറവിടമായ ക ഉറവിടമാലിയ ഉറ ഉറവിടമാവസ്ഥയുയ സം ഭൂ്ഥയും ഭൗതവൈവിക ഘടകങ്ങളും നിരവചെയ്യുയ സം നവൈവിരവധ്വൈവി
ആവ ഉറവിടമാസംവ്ത്യവസ്ഥ സംൃഷ്വൈവിക്കുുന്നുു. തണതണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, കണ്ടൽക്കു ഉറവിടമാടുകൾ, വനങ്ങൾ, പുൽപപല്രദേശങ്ങൾ,
മാണ്. രുഭൂവമാണ്. വൈവികൾ എന്നുവൈവിങ്ങയന പലിയ ഉറ ഭൂവപപല്രദേശങ്ങൾ ലന ചെർന്നുത ഉറവിടമാണ ഇന്ത്യ.  ക ഉറവിടമാര്കവൈവികരയ സംഗത്തവൈവിലിയ ഉറവയട
പപകൃതവൈവിയുമാണ്.  ഉറവിടമായവൈവി ഇണങ്ങുയ സം വവൈവിധ്മാണ്.  ഉറവിടമാണ മാണ്. നുക്ത്യയ ജൈതണ്ണീവവൈവിതയ സം മാണ്. ുലന്നു ഉറവിടമാട്ടുചെയ്യു ലപ ഉറവിടമാകുന്നുത. കൃകവൈവി യന ചെയ്ചെയ്യുന്നു
വവൈവിളും നിരവകളും നിരവവൈവിൽ ഭൂക്ഷ്ത്യലയ ഉറവിടമാഗ്ത്യമാണ്.  ഉറവിടമായതുയ സം അലിയ ഉറയ ഉറവിടമാത്തതുമാണ്.  ഉറവിടമായ വവൈവിവവൈവിധ്തരയ സം സംസം്ത്യങ്ങളും നിരവചെയ്യുണ്ടര. കൃകവൈവി യന ചെയ് ഉറവിടമായത
തയന്നു ഭൂക്ഷണശതണ്ണീലിയ ഉറത്തവൈവിൽ ഉൾയതിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത ഉറവിടമാന ഉറവിടമാകുന്നു തരത്തവൈവിലിയ ഉറുള്ള പലിയ ഉറ സംസം്ത്യങ്ങളും നിരവചെയ്യുയ സം ഉണ്ടര.
അവയവൈവിലിയ ഉറ ഉറവിടമാകയട്ടു പപവന ചെന ഉറവിടമാതതണ്ണീതമാണ്.  ഉറവിടമായ വവൈവിറ്റാ ഉറവിടമാമാണ്. വൈവിനുക്കു ഉറവിടമാളും നിരവചെയ്യുയ സം ധ് ഉറവിടമാതുക്കുളും നിരവചെയ്യുയ സം ഉണ്ടര. ഭൂക്ഷ്ത്യക്ഷ ഉറവിടമാമാണ്. ക ഉറവിടമാലിയ ഉറയത്ത
അവശ്ത്യ ഭൂക്ഷ്ത്യവസ്തുക്കുളും നിരവ ഉറവിടമായവൈവി ഇവ നവൈവിലിയ ഉറയക ഉറവിടമാള്ളചെയ്യുന്നുു.  അവയയ ‘മാണ്. ത്തിന്റെഞവൈവിരവൈവിക്കുുന്നു വവൈവിളും നിരവകളും നിരവ ഉറവിടമായവൈവി’
കണക്കു ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമായ സം. 

വീട്ടുവളപളപ്പിലെ ്പിലെ ചിലളപ്പി്പിലെ നാടില നാടൻ     ഇ്പിലെക്കറളപ്പികൾ ഇവയില നാണ

വ്പിലെളപ്പിയകട്പിലെില നാടളപ്പി     (  Achyranthes aspera)
ഇലിയ ഉറ ലത ഉറവിടമാരനുണ്ട ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമാൻ ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിക്കുുന്നുു.  ന ചെടണവൈവി,  തയ സംബ്ളും നിരവവൈവി*  എന്നുവൈവിങ്ങയനയുള്ള

വവൈവിഭൂവങ്ങൾ ഉണ്ട ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമാൻ ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിക്കുുന്നുു.  നലിയ ഉറയ ഫലിയ ഉറസംമ്ുയവൈവിഷ്മാണ്.  ഉറവിടമായ സ്ഥലിയ ഉറങ്ങളും നിരവവൈവിൽ മാണ്.  ഉറവിടമാപതയ സം
വളും നിരവരുന്നുു. *തയ സംബ്ളും നിരവവൈവി/ തമ്ുളും നിരവവൈവി- കർണ ഉറവിടമാടകയവൈവിയലിയ ഉറ പപലത്ത്യകതരയ സം വവൈവിഭൂവമാണ്.  ഉറവിടമാണ.
കകില നാഴിളപ്പിവില നാ്പിലെൻ     (  Achyranthes bidentata) 

ഇലിയ ഉറ ലത ഉറവിടമാരനുണ്ട ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമാൻ ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിക്കുുന്നുു. ഇവയുയട വവൈവിത്തുയ സം ഭൂക്ഷ്ത്യലയ ഉറവിടമാഗ്ത്യമാണ്.  ഉറവിടമാണ.
ലെ ൊില നാന്ില നാാംകണളപ്പി     (  Alternanthera sessilis) 

ഇലിയ ഉറകളും നിരവചെയ്യുയ സം തളും നിരവവൈവിർ തണ്ടുകളും നിരവചെയ്യുയ സം ഭൂക്ഷ്ത്യലയ ഉറവിടമാഗ്ത്യമാണ്.  ഉറവിടമാണ. സ്പവൈവിന ഉറവിടമാഷന്റെ യത്തിന്റെ സംെ ഉറവിടമാ്രദേ ഉറവിടമാണ ഇവക്കുുള്ളത.
സം ഉറവിടമാലിയ ഉറഡ, സംവതിൽ ഉൾപ്പെര, ലത ഉറവിടമാരൻ എന്നുവൈവിവ ഉണ്ട ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമാൻ ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിക്കുുന്നുു. 
കില നാട്ടുചിലീര      (  Amaranthus caudate)

ഇലിയ ഉറ ലത ഉറവിടമാരനുണ്ട ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമാൻ ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിക്കുുന്നുു.  വവൈവിത്തുയ സം ഭൂക്ഷ്ത്യലയ ഉറവിടമാഗ്ത്യമാണ്.  ഉറവിടമാണ.  യെറ്റാലിയ ഉറ ഉറവിടമാനവൈവിയ ഉറവിടമാ
എന്നു വർണ വസ്തു ന ചെുവതിൽ ഉൾപ്പെചെയ്യു ഇനങ്ങളും നിരവവൈവിൽ നവൈവിന്നുര ലിയ ഉറഭൂവൈവിക്കുുന്നുു.  ഇത ഭൂക്ഷണത്തവൈവിനു നവൈവിത്തിന്റെയ സം
നലക ഉറവിടമാൻ സംെ ഉറവിടമാഭൂ ഉറവിടമാവവൈവിക രതണ്ണീതവൈവിയവൈവിൽ ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിചര വരുന്നുു.   
മുള്ളൻചിലീര (  Amaranthus spinosus) 

ഇവ ലനരവൈവിയ അളും നിരവവവൈവിൽ മാണ്.  ഉറവിടമാപതലമാണ്.  കഴവൈവിക്കു ഉറവിടമാവവ.  അലപയ സം കയ്പു നവൈവിത്തിന്റെഞ ഒരു
രുന ചെവൈവിയ ഉറവിടമാണുള്ളത. മാണ്. ുള്ളര നതണ്ണീക്കുയ സം യന ചെയ്തതവൈവിനുലശകയ സം ഇലിയ ഉറകൾ നുള്ളവൈവി ലത ഉറവിടമാരനുണ്ട ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമാവുന്നുത ഉറവിടമാണ.
ബ്രഹളപ്പിലെ മിച്ചെപച     (  Bacopa monnieri)

ഇലിയ ഉറകൾ മാണ്. വൈവിപശവൈവിത സം ഉറവിടമാലിയ ഉറഡകളും നിരവവൈവിൽ അസംയ സംസ്കൃതമാണ്.  ഉറവിടമായവൈവി കഴവൈവിക്കു ഉറവിടമായ സം. തമ്ുലിയ ഉറവൈവി തയ് ഉറവിടമാത്തിന്റെ ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമായ സം.
പ ഉറവിടമാകയ സം യന ചെയ്തുO, സംവതിൽ ഉൾപ്പെര അയലിയ ഉറയങ്വൈവിൽ അച ഉറവിടമാത്തിന്റെവൈവിനുയ സം ലന ചെർത്തു കഴവൈവിക്കു ഉറവിടമായ സം.
തഴിുതില നാഴ    മ      (  Boerhavia diffusa) 

തമ്ുലിയ ഉറവൈവി തയ് ഉറവിടമാത്തിന്റെ ഉറവിടമാക്കുുന്നുതവൈവിന ഉറവിടമായവൈവി ഇലിയ ഉറകൾ ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിക്കു ഉറവിടമായ സം.  പ ഉറവിടമാകയ സംയന ചെയ്ത തര ഉറവിടമാൻ
തയ് ഉറവിടമാത്തിന്റെ ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമാലന ഉറവിടമാ സംവതിൽ ഉൾപ്പെര സംന്നുവൈവിലവശവൈവിതിൽ ഉൾപ്പെവൈവിക്കു ഉറവിടമാലന ഉറവിടമാ ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിക്കുുന്നുു.
മുതളപ്പിളളപ്പി്പിലെ     (  Centella asiatica)

ഇലിയ ഉറകൾ മാണ്. വൈവിപശവൈവിത സം ഉറവിടമാലിയ ഉറഡകളും നിരവവൈവിൽ അസംയ സംസ്കൃതമാണ്.  ഉറവിടമായവൈവി കഴവൈവിക്കു ഉറവിടമായ സം.  തമ്ുലിയ ഉറവൈവി തയ് ഉറവിടമാത്തിന്റെ ഉറവിടമാക്കു ഉറവിടമായ സം.
എണയവൈവിൽ യന ചെത്തിന്റെവൈവിയത ഉറവിടമായവൈവി യവനതവൈവിനു ലശകയ സം, ഇത സംവതിൽ ഉൾപ്പെര അയലിയ ഉറയങ്വൈവിൽ അച ഉറവിടമാത്തിന്റെവൈവിനു ലന ചെർക്കു ഉറവിടമായ സം.
കന്ളപ്പികിില നാപച        (  Commelina benghalensis)

ഇലിയ ഉറകൾ യന ചെത്തിന്റെുത ഉറവിടമായവൈവി ജൈകതിൽ ഉൾപ്പെചെയ്യുള്ള ല്ള ഫ്ലേവർ.  ഇലിയ ഉറകളും നിരവചെയ്യുയ സം ക ഉറവിടമാണയ സം അരവൈവിഞത ഒറ്റാക്കുര
അയലിയ ഉറയങ്വൈവിൽ ലവവവൈവിചചെയ്യു മാണ്. റ്റാര പചക്കുത്തിന്റെവൈവികലളും നിരവ ഉറവിടമായട ഉറവിടമാതിൽ ഉൾപ്പെയ സം കഴവൈവിക്കു ഉറവിടമായ സം.  ലെ ഉറവിടമാണ്ടയവൈവിയലിയ ഉറ ഒരു ഫവൈവിലിയ ഉറയത്തിന്റെ ഉറവിടമായവൈവി
ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിക്കുുന്നുു. ഇലിയ ഉറ വലിയ ഉറവൈവിയ അളും നിരവവവൈവിൽ ഭൂക്ഷണപകമാണ്. യ സം വയത്തിന്റെവൈവിളും നിരവക്കുയ സം ക ഉറവിടമാരണമാണ്.  ഉറവിടമാകുയ സം. 
ലെ കില നാഴിുപ്ടു ചിലീര (Talinum cuneifolium) 

ഇലിയ ഉറകളും നിരവചെയ്യുയ സം ക ഉറവിടമാണവുയ സം കുത്തിന്റെചചെയ്യുകവടവൈവി ഉതിൽ ഉൾപ്പെചെയ്യു രസംമാണ്. ുള്ളത ഉറവിടമാണ.  അസംയ സംസ്കൃത അയലിയ ഉറയങ്വൈവിൽ
പ ഉറവിടമാകയ സം യന ചെയ്ലത ഉറവിടമാ കഴവൈവിക്കു ഉറവിടമായ സം. പവൈവിന്നുതണ്ണീടുള്ള ഉപലയ ഉറവിടമാഗത്തവൈവിന ഉറവിടമായവൈവി ഇലിയ ഉറകൾ ഉണക്കുണയ സം.

നമാണ്. ുക്കുര ക ഉറവിടമാർകവൈവിക വവൈവിളും നിരവകൾ കവട ഉറവിടമായത ക ഉറവിടമാർകവൈവിലകതര പചക്കുത്തിന്റെവൈവികളും നിരവചെയ്യുയട ജൈവവവൈവിധ്്ത്യവുയ സം ഉണ്ടര.
പരമ്ര ഉറവിടമാഗത കർകകർക്കുര ഇവയയക്കുുത്തിന്റെവൈവിചചെയ്യു വലിയ ഉറവൈവിയ അത്തിന്റെവൈവിവുണ്ടര.  അത്തരയ സം പലിയ ഉറ യന ചെടവൈവികൾക്കുുയ സം
ഔകധ് മാണ്. വലിയ ഉറ്ത്യങ്ങളും നിരവചെയ്യുയ സം ഉണ്ടര.  എങ്ങയന ഈ യന ചെടവൈവികൾ ഉപലയ ഉറവിടമാഗവൈവിക്കു ഉറവിടമാൻ കഴവൈവിയുയ സം,  സംസം്ത്യങ്ങൾ,
അവയുയട ഉപലയ ഉറവിടമാഗയ സം,  ഭൂക്ഷണയ സം തയ് ഉറവിടമാത്തിന്റെ ഉറവിടമാക്കുൽ തുടങ്ങവൈവിയവയവൈവിൽ വവൈവിശ്രദേമാണ്.  ഉറവിടമായ ഗലവകണയ സം
ആവശ്ത്യമാണ്. ുണ്ടര. ലപ ഉറവിടമാകക മാണ്. വലിയ ഉറ്ത്യങ്ങളും നിരവചെയ്യുയ സം ലപ ഉറവിടമാകകഘടനയവൈവിയലിയ ഉറ ക ഉറവിടമാലിയ ഉറ ഉറവിടമാക ഉറവിടമാലിയ ഉറങ്ങളും നിരവവൈവിലിയ ഉറുള്ള വ്ത്യത്ത്യ ഉറവിടമാസംവുയ സം
വവൈവിളും നിരവയവടുക്കു ഉറവിടമാത്ത ഇലിയ ഉറക്കുത്തിന്റെവൈവികളും നിരവചെയ്യുയട അളും നിരവവ,  ഉൽപ ഉറവിടമാ്രദേനലശകവൈവി തുടങ്ങവൈവിയവ ഗലവകണത്തവൈവിന്റെ  ഒരു
വലിയ ഉറവൈവിയ സം ഉറവിടമാധ്്ത്യത നൽകുന്നുു.  ല  ഉറവിടമായ സം സംയൻസ് ഗലവകകർക്കുര പശമാണ്. ങ്ങൾ നടത്ത ഉറവിടമാൻ കഴവൈവിയുയ സം.
രുന ചെവൈവിയുയ സം നവൈവിലിയ ഉറവ ഉറവിടമാരമാണ്. ുള്ള പരമ്ര ഉറവിടമാഗത ഭൂക്ഷണ പുലര ഉറവിടമാഗതവൈവികളും നിരവചെയ്യുയ സം യമാണ്. ചയതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, പുതവൈവിയ ഭൂക്ഷ്ത്യ
ഉൽപന്നുങ്ങൾ വവൈവികസംവൈവിതിൽ ഉൾപ്പെവൈവിക്കുുക (മാണ്. വലിയ ഉറ്ത്യവർധ്നയ സം), യന ചെടവൈവി യമാണ്. ചയതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൽ (ഉയർന്നു വവൈവിളും നിരവവ ഇനങ്ങൾ)
എന്നുവൈവിവയവൈവിൽ ഗലവകകർക്കുര പഠനയ സം നടത്ത ഉറവിടമാൻ കഴവൈവിയുയ സം.
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ഇലക്കറകറികളകള  -  അവയുടെ പോഷഷക ഗുുണങ്ങളകള
ഡോ.. ലിസസ്മസത ഡഗ.ഡ്വസൻ, ഹ ഹെഡ്, ഡ ഹെ.ം സയൻസ് വസഭ.ഗം, ഡമ.ർണിസംഗ് സ.ർ ഡാ.ഡകോളേജ, അങ്കമ.ലിസ

ഇലിക്കറസാൾ ആഡആ.ഗഗ്യ സമസമ്പുഷ്ടമ.യ ഭക്ഷണിത്തിന്റസന്റെ പ്രധഹറ പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ്.ന ഘടാമ.ണ.  ധാന ഘടകമാണ്.തസമ്പു
ലിവണിങ്ങകോളേങം ന.ആസമ്പും അടങ്ങസയ സമയ സമ്പൂർണി ആ ഹെ.ആമ.ണ ഇലിക്കറസാൾ. വസറ്.മസൻ എ, ബിസ സസ,
ഇ,  ഹാ എനസവയ.ൽ സമസമ്പുഷ്ടo.  ഇവ അമസതവണം  ഹെ ഹൃഡപ്രധാന ഘടകദ. ഹെം ആക്തസമ്മര്ദം ദം എനസവ
ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു.  മസമ്പുടസയസമ്പുഹടയസമ്പും ത ത്വക്കസന്റെ പ്രധഹറയസമ്പും ആഡആ.ഗഗ്യം സംആക്ഷസക്കസമ്പുനസമ്പു.  ഡആ.ഗപ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രതസഡആ.ധാന ഘടകമാണ്ശക്തസ
വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു.  ന.ആസമ്പുാകോളേ.ൽ സമസമ്പുഷ്ടമ.യതസമ്പു ഹാ.ണ്ട്ു കൊണ്ട് ദ ഹെനഹത്തിന്റ സ ഹെ.യസക്കസമ്പുനസമ്പു.  ാ.ൽസഗ്യം
ായ സമ്പൂടസമ്പുതലിസമ്പുള്ളത് ഹാ.ണ്ട്ു കൊണ്ട് തഹന ഇവ നമ്മസമ്പുഹട എലിമങാകോളേങഹടയസമ്പും ണത്തിന്റെ പ്രലിമങാകോളേങഹടയസമ്പും ആഡആ.ഗഗ്യത്തിന്റസനസമ്പു
അതഗ്യ.വസശഗ്യമ.ണ. ഇലിക്കറസാകോളേസഹലി വസറ്.മസൻ സസ യസമ്പുഹട സ.നസധാന ഘടകമാണ്ഗ്യം ഡആ.ഗ പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ്സഡആ.ധാന ഘടകമാണ് ശക്തസ
വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു.  വസറ്.മസൻ സസ യസമ്പും ഈയസമ്പും ഉള്ളതസന.ൽ ത ത്വക്കസന്റെ പ്രധഹറ ആഡആ.ഗഗ്യത്തിന്റസനസമ്പു
സ ഹെ.യസക്കസമ്പുായസമ്പും തസമസആം ബി.ധാന ഘടകമാണ്സക്കസമ്പുനതസമ്പു തടയസമ്പുായസമ്പും ഹയുകയും ചെയ്യുന്നങനസമ്പു.

 ാ.ഴയുകയും ചെ വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു 
 ആക്തത്തിന്റസഹലി ഹാ.ഴുസമ്പുപസന്റെ പ്രധഹറ  അകോളേവ് ാസമ്പുറക്കസമ്പുനസമ്പു   
 ഇആസമ്പുമു കൊണ്ട്, മഗമഗ്നീഷ്യഗ്യം, ഹണത്തിന്റെ പ്ര.ട.സസയം എനസവയസമ്പും  ഉണ്ട്ു കൊണ്ട് 
 ഇവയസഹലി ഡോ.ഡകോളേറ്ു കൊണ്ട് മസക്ക ാഗ്യ.ൻസറസമ്പുാഹകോളേയസമ്പും തടയസമ്പുനസമ്പു 
 ആൻറസഓകസസോൻറസമ്പുാൾ ാ.ൻസർ തടയസമ്പുനസമ്പു 

പോധഷന     ഇലക്കറകറികളകള     അവയുടെ     പോഷഷക     പോഷധഷന്യവുള

 ചുവപക     ച ചീര

ദ ഹെനഹത്തിന്റ സ ഹെ.യസക്കസമ്പുനസമ്പു,  ഇആസമ്പുമു കൊണ്ട് സമസമ്പുഷ്ടമ.ണ,  ാ.ഴയുകയും ചെ ശക്തസ വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു,
മസമ്പുടസയസമ്പുഹട ആഡആ.ഗഗ്യം സംആക്ഷസക്കസമ്പുനസമ്പു,  വസശപു കൊണ്ട് നസയപ്രധാന ഘടകനസക്കസമ്പുായസമ്പും അമസതഭ.ആം ാസമ്പുറക്കസമ്പുായസമ്പും
ഹയുകയും ചെയ്യുന്നങനസമ്പു.

 ോച്ചച്ച ചീര

ആൻറസ ഓകസസോണ്ട്ു കൊണ്ട്ാകോളേ.ൽ സമസമ്പുഷ്ടം.  മ.ംസഗ്യം, വസറ്മസൻ, ാ.ൽസഗ്യം,
ാ.ർഡബി.ഹൈ ഹെഡപ്രധാന ഘടകോറ്ു കൊണ്ട്സ്, ഇആസമ്പുമു കൊണ്ട് എനസവ അടങ്ങസയസആസക്കസമ്പുനസമ്പു.

 അകതകറി     ച ചീര

ആക്തസമ്മർദം ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു,  ഗർഭസ ശസശസമ്പുവസന്റെ പ്രധ വകോളേർച ത ത്വആസതഹപടസമ്പുത്തിന്റസമ്പുനസമ്പു,  ത ത്വക്കസഹന
ആഡആ.ഗഗ്യം സംആക്ഷസക്കസമ്പുനസമ്പു.  ഡആ.ഗപ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രതസഡആ.ധാന ഘടകമാണ്ശക്തസ വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു.  മറവസഡആ.ഗം ഹൈമഹൈപ്രധാന ഘടകഗൻ
എനസവ തടയസമ്പുനസമ്പു. ക്ഷമഗ്നീണിം തടയസമ്പുനസമ്പു.
 

 മുള്ളൻ     ച ചീര

ധാന ഘടകമാണ്.തസമ്പുക്കകോളേ.ൽ സമസമ്പുഷ്ടം, ന.ആസമ്പുാൾ അടങ്ങസയസആസക്കസമ്പുനസമ്പു, നമഗ്നീർഹക്കടു കൊണ്ട് ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു.

 ടചക്ക്കൂർമഷനകറിസ

ഡവലിസയുകയും ചെമഗ്നീആ എകോളേങപത്തിന്റസൽ വകോളേആസമ്പുനസമ്പു,  ഇലിാൾ ഡണത്തിന്റെ പ്ര.ഷ്യാങ്ങകോളേ.ൽ സമസമ്പുഷ്ടം.  മ.ംസഗ്യം,
ഹാ.ഴുസമ്പുപു കൊണ്ട്, ഹൈവറ്മസൻ സസ, ാ.ൽസസയം എനസവ അടങ്ങസയസആസക്കസമ്പുനസമ്പു.

 പചമകറില

ആൻറസ ഓകസസോണ്ട്ു കൊണ്ട്ാകോളേ.ൽ സമസമ്പുഷ്ടം.  അതസമ്പുഹാ.ണ്ട്സമ്പുതഹന ാഗ്യ.ൻസറസഹന
പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രതസഡആ.ധാന ഘടകമാണ്സക്കസമ്പുനസമ്പു.  പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രതസഡആ.ധാന ഘടകമാണ് ശക്തസ വർദ്ധസപസക്കസമ്പുനസമ്പു,  ാ.ഴയുകയും ചെ ശക്തസ വർദ്ധസപസക്കസമ്പുനസമ്പു,
ഹാ.കോളേസ്ഡപ്രധാന ഘടകട.ൾ ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു,  ശആമഗ്നീആഭ.ആം ാസമ്പുറയക്കസമ്പുായസമ്പും ആക്തസമ്മർദ്ദം കുറം ാസമ്പുറയക്കസമ്പുായസമ്പും
ഹയുകയും ചെയ്യുന്നങനസമ്പു,  ശആമഗ്നീആത്തിന്റസഹലി യുകയും ചെസമ്പുകോളേസവസമ്പുാൾ ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു,  ഗർഭസ ശസശസമ്പുവസന്റെ പ്രധ വകോളേർച
ത ത്വആസതഹപടസമ്പുത്തിന്റസമ്പുനസമ്പു. 
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 മുരകറിങ്ങയകറില

മസമ്പുആസങ്ങയസലി ഹാ.ഴുസമ്പുപസഹന അലിസയസപസക്കസമ്പുനസമ്പു,  ശആമഗ്നീആം ഹമലിസയ.ൻ സ ഹെ.യസക്കസമ്പുനസമ്പു,
ഹാ.ഹകോളേസ്ഡപ്രധാന ഘടകട.ൾ ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു,  ഹെ ഹൃഡപ്രധാന ഘടകദ. ഹെ സ.ധാന ഘടകമാണ്ഗ്യത ഒഴുസവ.ക്കസമ്പുനസമ്പു, ആക്തസമ്മര്ദം ദം ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു,
ബിസമ്പുദ്ധസശക്തസ വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു.  വസറ്.മസൻ എ,  സസ,  ഇആസമ്പുമു കൊണ്ട് ഡോ.സ്ഡോ.ർസ് എനസവയസമ്പുഹട
സമ ഹൃദ്ധമ.യ ഉറവസടമ.ണ. ാ.ൽസഗ്യം, മ.ംസഗ്യം എനസവ സമ ഹൃദ്ധമ.യസ അടങ്ങസയസആസക്കസമ്പുനസമ്പു. 

 ഉലുവ ച ചീര

മസമ്പുലിപ.ൽ വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു,  ഹാ.കോളേസ്ഡപ്രധാന ഘടകട.ൾ ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു,  വസശപസഹന നസയപ്രധാന ഘടകനസക്കസമ്പുനസമ്പു,
ദ ഹെനഹത്തിന്റ സ ഹെ.യസക്കസമ്പുനസമ്പു,  പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രഡമ ഹെം തടയസമ്പുനസമ്പു,   ഹെ ഹൃഡപ്രധാന ഘടകദ.ഗ സ.ധാന ഘടകമാണ്ഗ്യത ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു,
ത ത്വക്കസലിസമ്പുണ്ട്.ാസമ്പുന ണത്തിന്റെ പ്ര.ടസമ്പുാകോളേങം മറ്ങം ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു, മസമ്പുടസവകോളേർചഹയ ത ത്വആസതഹപടസമ്പുത്തിന്റസമ്പും.

 മല്കറിയകറില

ന.ആസമ്പുാൾ,  ധാന ഘടകമാണ്.തസമ്പുക്കൾ,  വസറ്.മസൻ സസ,  മ.ംസഗ്യം എനസവ അടങ്ങസയസആസക്കസമ്പുനസമ്പു.  വസറ്മസൻ
ഹാ, ബിസ എനസവ അടങ്ങസയസആസക്കസമ്പുനസമ്പു.

 പവപകറില

ശആമഗ്നീആഭ.ആം ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു,  വയറസകോളേക്കം നസയപ്രധാന ഘടകനസക്കസമ്പുനസമ്പു,  മലിബിനം നസയപ്രധാന ഘടകനസക്കസമ്പുനസമ്പു,
ശആമഗ്നീആത്തിന്റസഹലി ബി.കടമഗ്നീആസയ അാറ്ങനസമ്പു,  പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രഡമ ഹെത്തിന്റസന്റെ പ്രധ അതഗ്യസമ്പുത്തിന്റമം,  ാ.ഴയുകയും ചെ ശക്തസ
വർദ്ധസപസക്കസമ്പുനസമ്പു,  മ.നസസാ ണത്തിന്റെ പ്രസആസമസമ്പുറസമ്പുക്കം ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു,  മസമ്പുറസവസമ്പുാൾ ഹണത്തിന്റെ പ്ര.ള്ളൽ എനസവ
സസമ്പുഖഹപടസമ്പുത്തിന്റസമ്പുനസമ്പു.

 കുെവൻ

ത ത്വക്കസഹലി ആഡആ.ഗഗ്യഹത്തിന്റ സംആക്ഷസക്കസമ്പുനസമ്പു,  തലിഡച.റസഹന പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രവർത്തിന്റനങ്ങഹകോളേ
ത ത്വആസതഹപടസമ്പുത്തിന്റസമ്പുനസമ്പു,  മസമ്പുറസവസമ്പുണിക്കസമ്പുനസമ്പു,  തലിഡച.റസനസമ്പുള്ള ആ ഹെ.ആമ.യസ അറസയഹപടസമ്പുനസമ്പു,
ാ.ൻസറസഹന പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രതസഡആ.ധാന ഘടകമാണ്സക്കസമ്പുനസമ്പു. വസറ്.മസൻ ബിസ, വസറ്.മസൻ സസ എനസവ അടങ്ങസയസആസക്കസമ്പുനസമ്പു. 

 ചങ്ങലളോരണ

ഒടസഞ്ഞ എലിമങാഹകോളേ ഡയ.ജസപസക്ക.നസമ്പുള്ള ഔഷ്യധാന ഘടകമാണ് ശക്തസ ഉള്ളതസമ്പുഹാ.ണ്ട്.വസമ്പും അസസ
സം ഹെ.ആസ എന ഡണത്തിന്റെ പ്രആസലിസമ്പും ഇതറസയഹപടസമ്പുനത്.  വയറസമ്പു ഡവദനയക്കു കൊണ്ട് ഇതസന്റെ പ്രധഹറ തണ്ട്ു കൊണ്ട് ഉണിക്കസ
ഹണത്തിന്റെ പ്ര.ടസചു കൊണ്ട് വ.കോളേൻണത്തിന്റെ പ്രസമ്പുകോളേസയസമ്പും ഉപങം ഡയുകയും ചെർത്തിന്റു കൊണ്ട് ാഴുസക്ക.റസമ്പുണ്ട്ു കൊണ്ട്.  ഹയുകയും ചെവസ ഡവദന,  ഹയുകയും ചെവസക്കസമ്പുത്തിന്റു കൊണ്ട്
എനസവയക്കു കൊണ്ട് ആശ ത്വ.സം ലിഭസക്കസമ്പും.  മസമ്പുറസവസലിയ സമ്പൂഹട വആസമ്പുന ആക്തഹത്തിന്റ സ്തംഭസപസക്കസമ്പും,
വസശപസലിമ.ത്തിന്റവർക്കസമ്പും വകോളേഹആ നലിമത്, ഇതസന്റെ പ്രധഹറ നമഗ്നീആസമ്പും സമം ഡതനസമ്പും ഡയുകയും ചെർത്തിന്റു കൊണ്ട് ദസവസവസമ്പും ആണ്ട്സമ്പു
ഡനആം ാഴുസച.ൽ ആർത്തിന്റവപ്രധാന ഘടകാമഡക്കട് മ.റസക്കസടങം. ാോം, വ.തം എനസവഹയ ശമസപസക്കസമ്പും.

 മതനകറില

വസറ്മസൻ എ സസ ാ.ൽസഗ്യം എനസവ അടങ്ങസയസആസക്കസമ്പുനസമ്പു,  മസമ്പുറസവസമ്പുാൾ ഉണിക്കസമ്പുനസമ്പു,
ാ.ൻസറസഹന പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രതസഡആ.ധാന ഘടകമാണ്സക്കസമ്പുനസമ്പു,  ഡആ.ഗപ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രതസഡആ.ധാന ഘടകമാണ്ശക്തസ വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു,  പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രഡമ ഹെം
നസയപ്രധാന ഘടകനസക്കസമ്പുനസമ്പു,  ധാന ഘടകമാണ്.തസമ്പുക്കൾ ന.ആസമ്പുാൾ മ.ംസഗ്യം എനസവയ.ണ സമസമ്പുഷ്ടം,  പ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രതഗ്യസമ്പുൽണത്തിന്റെ പ്ര.ദന ഡശഷ്യസ
വർദ്ധസപസക്കസമ്പുനസമ്പു, ഡആ.ഗപ്രധാന ഘടകണത്തിന്റെ പ്രതസഡആ.ധാന ഘടകമാണ്ശക്തസ വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു.

 തഴുതഷമയകറില

മയ സമ്പൂപ്രധാന ഘടകതത്തിന്റസൽ ണത്തിന്റെ പ്രഴുസമ്പുപസന്റെ പ്രധ സസമ്പുഖഹപടസമ്പുത്തിന്റസമ്പുനസമ്പു,  മസമ്പുലിപ.ൽ വർധാന ഘടകമാണ്സപസക്കസമ്പുനസമ്പു,  മലിബിനം
ാസമ്പുറയക്കസമ്പുനസമ്പു, ശആമഗ്നീആം ശസമ്പുദ്ധമഗ്നീാആസക്കസമ്പുനസമ്പു,  ഹെ ഹൃദയ.ഡആ.ഗഗ്യഹത്തിന്റ സംആക്ഷസക്കസമ്പുനസമ്പു.
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ഭക്     യോയ യോഗ്മാ യോയ     സസ്ങ്ങൾ
ശ്ര. സജരവൻ കകാവവുങ്കര, ഫകാർമർ & എഞ്ചിനരയർ, പ്ചി. ഡബ്ളവു. ഡ്ചി വ്ചിഭകാഗാ

നകാാ ഇന് അഭ്ചിമവുഘരകര്ചികവുന ശപശ്നങനങ്ങ്്ചിൽ ഏറ്റവവുാ ശപധാകാനപ്ാനപ്പെട ഒനകാണ
ഭക് ഭക്ഷ്യക്കാമാ.  നമവുപ്് ചവുറ്റുറ്റുപകാ്്ചിൽ നമവുക് ഭക്്ചികകാൻ ആവ് ഭക്ഷ്യമകായ വ്ചിഭവങ്ങൾ
ശപകാദാദേ്്ചികമകായ്ചി ലഭ ഭക്ഷ്യമകാവകാത്ചിര്ചികവുകയവുാ വ്ചിപണി്ചിയ്ചിൽ ന്ചിന് ഭക് ഭക്ഷ്യസകാധാനങ്ങൾ വകാങ്ങകാനവുള
സകാമ്പത്ത്ചിക ചവുറ്റുറ്റുപകാ്വുകൾ നമവുക് ഇലഇകാത്ചിര്ചികവുകയവുാ സഷഷ്്ചികവുന ശപത്ചിസന്ധി്ചിയകാണ
ഭക് ഭക്ഷ്യക്കാമാ.  ഇത്ചിപ്ന അത്ചിജരവ്ചികകാൻ ഒരവു പര്ചിധാ്ചി വപ്ര ഇലകൾ നപ്മ സഹകായ്ചികവുനവു.
ഇത്തരാ ഇലകൾ ഉപദയകാഗ്ചിച പലതരാ വ്ചിഭവങ്ങൾ തയകാറാകാകകാൻ സകാധാ്ചികവുാ.  ഇവപ്യകാപ്ക
നമവുപ്് പഴയ തലമവുറാക് സവുപര്ചിച്ചിതമകായവയകാണ. ഇത്തരാ ഇലകൾ ഉപദയകാഗ്ചിച നനൂറാ്ചിദലപ്റാ
വ്ചിഭവങ്ങപ്്ങ്ക്ചിലവുാ തയകാറാകാകകാൻ നമവുകവു സകാധാ്ചികവുാ.  ഇലകൾ നമവുപ്് ഭക് ഭക്ഷ്യ
സാസ്കകാരത്ത്ചിന്റെ പ്റാ ഭകാഗമകാകവുക വഴ്ചി വ്പ്ര ഫലശപാദേമകായ ഒരവു ജനകരയ ദരകാഗശപത്ചിദരകാധാ
്ഷാഖല സഷഷ്്ചികവുക മകാശതമലഇ പചകറാ്ചിക് ദവണ്ചി ശപത്ചിമകാസാ പ്ചലവഴ്ചികവുന തവുകയ്ചിൽ 30
% വപ്ര കവുറാചുറ്റു പ്കകാണവുവരകാനവുാ സകാധാ്ചികവുാ.  

പ് യോയോദേശശികമാ യോയശി ലഭശികക്കുന്ന ഭക്യോയ യോഗ്മാ യോയ ചില ഇലകശില ഇലകൾ

 മാണശിച്ചീര

അ്വുക് ദതകാടത്ത്ചിലവുാ പ്വളാ ലഭ്ചികവുന പറാമ്പവുക്്ചിലവുാ പ്തകാടകാവകാ്്ചി ദപകാപ്ല ആരകാലവുാ
പര്ചിചര്ചികകാപ്ത സമഷദ്ധമകായ്ചി വ്രവുന ചരരയകാണ മണി്ചിചരര.  മണി്ചിചരര വ്ചിഭവങ്ങൾ എലഇകാാ
തപ്ന രവുച്ചികരാ. ഇലകൾക് സസകാഭകാവ്ചിക ത്ചിക്തരസാ തരപ്ര ഇലഇ. 
തയകാറാകാകകാൻ സകാധാ്ചികവുന വ്ചിഭവങ്ങൾ- ദതകാരൻ, പര്ചിാനപ്പെ് കറാ്ചി, എല്ചിദ്റാ്ചി.

 സൗഹൃദേ ചില ഇലക്ചീര

5 മരറ്റർ ഉയരത്ത്ചിൽ വ്രവുന ഈ മരാ ആൻഡമകാൻ സസദാദേ്്ചിയകാണ. പ്വള, മഞ, പച
എനര ന്ചിറാങ്ങ്്ചിൽ കകാണിവുന ഈ വഷക്ാ തമ്ചിഴ്നകാട,  കർണികാ്കാ എനര സാസകാനങ്ങ്്ചിൽ
വ ഭക്ഷ്യകാപകമകായ്ചി ഉപദയകാഗ്ചിച് വരവുനവു.  ദകര്ത്ത്ചിൽ ഇവ കകാണിവുനത്  വയനകാട,  ഇ്വുക്ചി,
പകാലകകാട എന്ചിവ്ചി്ങ്ങ്്ചിലകാണ.  തയകാറാകാകകാൻ സകാധാ്ചികവുന വ്ചിഭവങ്ങൾ-  സകാമ്പകാർ,  പര്ചിാനപ്പെ്
കറാ്ചി, ദതകാരൻ, മവുടകറാ്ചി, പ്വജ്ചിറ്റബിൾ്ചിൾ കറാ്ചി.

 കടല ഇല

പകാലകകാട, ഇ്വുക്ചി ജ്ചിലഇക്്ചിൽ വ ഭക്ഷ്യകാപകമകായ്ചി ഉപദയകാഗ്ചിച് വരവുനവു. ക്ല ഇല ദതകാരൻ
സസകാാദേ്ചിഷ്മകാണ.

 വഷളച്ചീര

കർണികാ്കയ്ചിലവുാ വ്കൻ ദകര്ത്ത്ചിലവുാ സവുലഭമകായ്ചി കണവു വരവുനവു. ധാകാരകാ്ാ ജലകാാ്ാ
അ്ങ്ങ്ചിയ ഇലയകായത്ചിനകാൽ ദതകാരനവുണകാകവുദമ്പകാൾ ഒരവു വഴവുവഴവുാനപ്പെ് അനവുഭവപ്ാനപ്പെ്വുാ. 
തയകാറാകാകകാൻ സകാധാ്ചികവുന വ്ചിഭവങ്ങൾ-പര്ചിാനപ്പെ് കറാ്ചി, ദമകാര് കറാ്ചി, കകാ്ൻ എന്ചിവയകാണ.

 തവര

പണ് കകാലത്തവു ധാകാരകാ്ാ ലഭ ഭക്ഷ്യമകായ്ചിരവുന ഇലയകാണ തവര.  ധാകാരകാ്ാ ദശപകാടരനവുകൾ,
നകാരവുകൾ എന്ചിവ അ്ങ്ങ്ചിയ്ചിര്ചികവുനവു.  നമവുപ്് നകാട്ചിപ്ല പകാഴ് ഭനൂമ്ചിയവുാ തര്ചി്വു ന്ചിലങ്ങ്ുറ്റുാ
മണ്മറാഞദതകാപ്് തവര അശപത ഭക്ഷ്യക്മകായ്ചിപ്കകാണ്ചിര്ചികവുകയകാണ. 
തയകാറാകാകകാൻ സകാധാ്ചികവുന വ്ചിഭവങ്ങൾ- ദതകാരൻ, വ്,ഊത്താനപ്പൊ പര്ചിാനപ്പെ് കറാ്ചി.

 പ് യോന്ന യോങ്കണ്ശി ചില ഇലക്ചീര

ഇ്ാ തണവുക്ുറ്റുാ,  ഇലക്ുറ്റുാ മവുറാ്ചിപ്ച്വുത്ത് ഇലകറാ്ചിയകായ്ചി,  വ്ചിവ്ചിധാ വ്ചിഭവങ്ങ്കായ
ദതകാരൻ, കടലറ്റ്,  സനൂാനപ്പെ് മവുതലകായവ ഉണകാകകാാ.  ചവുവന ഇനത്ത്ചിൽപ്ാനപ്പെടത്ചിനവു രവുച്ചി
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കവുറാവകായത്ചിനകാൽ പച ഇനമകാണ സകാധാകാരണിയകായ്ചി ഉപദയകാഗ്ചികവുനത്.

പ് യോന്ന യോങ്കണ്ശിചില ഇലക്ചീരയശില സല സൂപ്സൂപ്പ്  - 

യോചില ഇലകരക്കുവകൾ- 

ചരരയ്ചില, ദവല്ചിചരര, അപ്ലഇങ്ക്ചിൽ പകാലക്ചില -1 കാനപ്പെ്
സവകാ് ചതവുരത്ത്ചിൽ കഷണിങ്ങൾ ആക്ചിയത് -അര കാനപ്പെ്
തകകാ്്ചി മവുറാ്ചിചത് -അര കാനപ്പെ്
പ്ചറാവുപയർ പര്ചിാനപ്പെ് മനൂാനപ്പെ്ചിചത് -കകാൽ കാനപ്പെ്
പട - 1 പ്ചറാ്ചിയ കഷണിാ
ശഗകാമ്പവു -3 എണാ
പ്വളാ -1 കാനപ്പെ്
ഉാനപ്പെ് -പകാകത്ത്ചിന്റെ 
കവുരവുമവു്കവുപ്പകാ്്ചി -1 ്രസ്പനൂണ
മലഇ്ചിയ്ചില(അലങ്കര്ചികകാൻ) -2 തണ്

് യോകം പചില ഇലകയ്യുന്നു  വശിധം- 2 മവുതൽ 7 വപ്രയവുള ദചരവുവകൾ ഒരവുമ്ചിച്ചിടുറ്റു ഉാനപ്പെ് ദചർത്ത് കവുകറാ്ചിൽ
ദവവ്ചിപ്ച്വുകവുക.  കവുകർ തവുറാന്ചരരയ്ചിലയ്ചിട് വരണവുാ ത്ചി്ാനപ്പെ്ചിചത്ചിനവു ദ്ഷാ മ്ചിക്സിയില് അടിചസ്ചിയ്ചിൽ
അ്്ചിപ്ച്വുകവുക.  പകാൽ കവുരവുമവു്കവുപ്പകാ്്ചി ദചർത്ത് നനകായ്ചി ഇ്ക്ചി മലഇ്ചിയ്ചില അര്ചിഞത്
വ്ചിതറാ്ചി വ്ചി്മ്പവുക.

 മാക്കുതശിൾ

ന്ചിലത്ത് പ്ർനവുവ്രവുന ബിൾഹവുവർഷ്ചിയകായരവുഔഷധാ്ചിയകാണി്ചിത്.  ഓർമ്ക്ത്ചി
വർധാ്ചിാനപ്പെ്ചികവുനത്ചിനവുളതകാണ. പ്വളാ കനൂ്വുതലവുള ശപദാദേ്ങ്ങ്്ചിൽ ഈ പ്ച്്ചി നനകായ്ചി വ്രവുാ.
വരൾചയ്ചിൽ ന്്ചിചുറ്റുദപകാകവുാ.  ഇ്ാ തണവുാ ഇലക്ുറ്റുാ ഇലകറാ്ചിയകായവുാ,  ദാദേകാ്യവുദ്യവുാ
ചാനപ്പെകാത്ത്ചിയവുദ്യവുാ മകാവ്ചിൽ അര്ചിഞ്ചിടുറ്റുാ, ചമന്്ചിയ്ചിൽ ദചർത്തവുാ ഉപദയകാഗ്ചികകാാ.

 പവള്ളച്ചീര

പ്വളപ്കടുറ്റുള ശപദാദേ്ങ്ങ്്ചിൽ വ്രവുനതവു പ്കകാണവുാ ഇലകൾക് പ്വളകലർന
പചന്ചിറാമകായതവുപ്കകാണവുാ പ്വളചരര എന് ഇത് അറാ്ചിയപ്ാനപ്പെ്വുനവു.  ഇ്ാ ഇലക്ുറ്റുാ
തണവുക്ുറ്റുമകാണ ഇലകറാ്ചിയകായ്ചി ഉപദയകാഗ്ചികവുനത്.  വവറ്റമ്ചിനവുക്ുറ്റുദ്യവുാ ധാകാതവുക്ുറ്റുദ്യവുാ
കലവറായകാണ. പനൂപ്മകാടുറ്റുകൾ വ്ചിര്ല ഭക്ഷ്യത്ത്ചിപ്നത്ചിപ്ര ഫലശപാദേമകാണ.

 തഴക്കുത യോമാ

ന്ചിലത്ത് പ്ർനവുവ്രവുന ബിൾഹവുവർഷ്ചിയകായ ഔഷധാമനൂല ഭക്ഷ്യമവുള സസ ഭക്ഷ്യമകാണ.  ചവുവാനപ്പെ്,
പ്വള പനൂക്ുറ്റുള രണ്ചിനമവുണ്. ചവുവാനപ്പെ് പനൂക്ുറ്റുളതകാണ സകാധാകാരണി ഉപദയകാഗ്ചികവുനത്. ഈ
പ്ച്്ചിയ്ചിൽ പ്പകാടകാസ ഭക്ഷ്യാ വനദശ്റ്റ് ധാകാരകാ്ാ അ്ങ്ങ്ചിയ്ചിര്ചികവുനവു. ഇല, ദതകാരൻ വച് കഴ്ചികവുനത്
ആമവകാതാ,  നരര് എന്ചിവയ്പ്കത്ചിപ്ര നലഇതകാണ.  ദവരവുാ വ്ചിത്തവുാ പ്പകാ്്ചിയകാക്ചി
ച്ചിലധാകാന ഭക്ഷ്യങ്ങ്്ചിൽ ദചർത്തവു വരവുനവു. പക്്ചികൾക് നൽകകാവവുന നലഇ ആഹകാരമകാണി്ചിത്.
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നാടൻ പഴങ്ങളങളും പച്ചക്കറികളു്ചക്കറികളങളും അവയുടെ ും അവയുടെ പോട പോഷകഗപാഷകഗുണങും അവയുണങ്ങളങളും 
ഡോ.. വിമമല ഡസ.സ, അസമസ്റ്റൻറ് പ്രൊൻറ.ഫസർ, ോമപ്പ.ർട്ടപ്രൊമനറ് ഓഫ് ഡഓ.ട്ടണി, സമ, പ്രൊസൻറ് ഡത.മസ

ഡള.ഡ്ജ, തൃശൂർ

ആധുനമള യുഗതമന മുഖമുൻമുദ്രള്.യ മ.നസമളസമ്മർദ്ദവിു്മർദ്ദവും മലമനവും മലിനീളരണി, സ
ൻറശനങ്ങ്ങ്മർദ്ദവും സവും മലിനീവിമതശൈലശലമയമൽ വിന്ന മ.റ്റങ്ങ്ങ്മർദ്ദവും സവും മലിനീവിമതശൈലശലമ ഡര.ഗങ്ങപ്രൊ് ക്ഷണി, സമച്ചു വരുത്തിങ
വിരുതമയമരമക്കുന്നു.  അമമതഭ.ര്മർദ്ദവും,  ള.ൻസർ,  ൻറഡമഹ്മർദ്ദവും,  റലവിമധ അലർസമളൾ,
ഹൃഡൻമുദ്ര.ഗങ്ങൾ, രക്തഡര.ഗങ്ങൾക്കങൾക്ക് ആധുനമള ശൈലവിമുദ്രക വൈദ്യശ.സൻത്മർദ്ദവും ഒരു റരമധമവിപ്രൊര ചികിത്സമളമത
ലഭക വൈദ്യമ.ക്കമയമരമക്കുന്നു എങ്കിലും മലു്മർദ്ദവും  ഡര.ഗ നമരക്കങൾക്ക് വിർധമച്ചു വരുത്തിങപ്രൊള.ണ്ടിരിക്കുന്മരമക്കുന്നു ഈ
സ.ഹചികിത്സരക വൈദ്യതമൽ ൻറളൃതമവിമഭവിങ്ങ്ങപ്രൊവങ്ങളുടെയു്മർദ്ദവും ആഡര.ഗക വൈദ്യളരമ.യ സമവും മലിനീളൃത
ആഹ.രതമൻപ്രൊൻറെയു്മർദ്ദവും ളഴമവ് നമുക്കങൾക്ക് മനസ്സിമല.ക്ക.്മർദ്ദവും.  ഡര.ഗൻറതമഡര.ധവിു്മർദ്ദവും ഡര.ഗതമൻപ്രൊൻറെ
ചികിത്സമളമതക്കു്മർദ്ദവും ഉറഡയ.ഗമക്ക.ൻ സ.ധമക്കുന്ന ഏപ്രൊത.രു ഭക്ഷക വൈദ്യ സപ്ലിമെൻറ് നെമപ്രൊമൻറ് പ്രൊനയു്മർദ്ദവും നമുക്കങൾക്ക്
nutraceutical  ആയമ റരമഗണി, സമക്ക.്മർദ്ദവും.  റഴങ്ങ്ങ്മർദ്ദവും റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമള്ങ്മർദ്ദവും സവും മലിനീവിളങ്ങ്ങപ്രൊവങ്ങളുടെയു്മർദ്ദവും
ലവിണി, സങ്ങ്ങപ്രൊവങ്ങളുടെയു്മർദ്ദവും ഒരു ളലവിൻറെയ.ണ. ഇവിയമൽ നമ്മുപ്രൊവങ്ങളുടെ ശരവും മലിനീരതമന വിലമപ്രൊച്ചു വരുത്തിവങ്ങളുടെുക്ക.വിുന്ന
വിമധതമലുമ.ണ അവങ്ങളുടെങ്ങമയമരമക്കുന്നത.  നമ്മൾ നമസ്സി.രമ.യമ ള.ണി, സുന്ന പ്രൊവി്ങതുള്ളിയും ഇമയു്മർദ്ദവും
ഇഞവും മലിനീലു്മർദ്ദവും ഡസ.യ.ഓവും മലിനീനമലു്മർദ്ദവും,  ഡന.നമ റഴങ്ങൾ എന്നമവിയമലുള്ളിയും ഇ ഘവങ്ങളുടെളങ്ങൾ ളക വൈദ്യ.ൻസർ
ൻറതമഡര.ധഡശഷമ നൽളുന്നു എന്നങൾക്ക് ശ.സൻതവും മലിനീയമ.യമ പ്രൊത്മയമക്കപ്രൊപ്പട്ടത.ണ.
സവും മലിനീവിമതശൈലശലമ/ഭക്ഷണി, സശവും മലിനീലങ്ങൾ ള.രണി, സ്മർദ്ദവും ഉണ്ടിരിക്കുന്.ളുന്ന ളമഡ്നി സംനമ സ്മർദ്ദവുംഓന്ധ ൻറശനങ്ങൾക്കങൾക്ക്
ൻറളൃതമയമലുള്ളിയും ഇ ഭക്ഷക വൈദ്യ ഡൻസ.തസ്സിങള്മൽ അവങ്ങളുടെങ്ങമയമരമക്കുന്ന ഭക്ഷക വൈദ്യ ഔഷധങ്ങൾക്കു
ൻറ.ധ.നക വൈദ്യ്മർദ്ദവും ഉണ്ടിരിക്കുന്ങൾക്ക്. ളുവങ്ങളുടെലമൽ നമന്നങൾക്ക് മ.ലമനക വൈദ്യങ്ങൾ നവും മലിനീക്ക്മർദ്ദവും പ്രൊചികിത്സയ്യുന്നതങന്നതമന ന.രുളൾ അവങ്ങളുടെങ്ങമയ
ഭക്ഷണി, സങ്ങൾക്കു ൻറ.ധ.നക വൈദ്യ്മർദ്ദവും ഉണ്ടിരിക്കുന്ങൾക്ക്.  ഡൻറ.ഓഡയ.ട്ടമക് ഓ.ക്വങ്ങളുടെവും മലിനീരമയളൾ ശരവും മലിനീരതമൽ
ൻറവിർതമച്ചു വരുത്തി ഡര.ഗസനക വൈദ്യ സൂക്ഷങൾക്ക്മ.ണി, സുക്കപ്രൊ് നശമപ്പമക്കുന്നു.  അവിയുപ്രൊവങ്ങളുടെ ഡൻസ.തസ.യ
ഡയ.ഗർട്ടങൾക്ക് വിവും മലിനീട്ടമൽ തപ്രൊന്ന ഉണ്ടിരിക്കുന്.ക്ക.്മർദ്ദവും.  ഡള.്ൻ ളക വൈദ്യ.ൻസർ തവങ്ങളുടെയ.നു്മർദ്ദവും മുദ്രഹനൻറൻളമയളൾ
സുഗമമ.യമ നവങ്ങളുടെക്ക.നു്മർദ്ദവും ഡശഷമയുള്ളിയും ഇത.ണ സതാണ് സൗഹൃമുദ്ര ഓ.ക്വങ്ങളുടെവും മലിനീരമയളൾ അവങ്ങളുടെങ്ങമയ ശൈലതര.
ഡറ.ഷള ഗുണി, സഡതക്ക.ൾ ഔഷധഗുണി, സ്മർദ്ദവും ഏപ്രൊൻറെയുള്ളിയും ഇ ഒരു റഴമ.ണ ഞാവൽപഴ.വിൽറഴ്മർദ്ദവും. ഒഡമഗ 3
ഫ.റ്റമ ആസമഡ്നി സം, ഒഡമഗ 6 ഫ.റ്റമ ആസമഡ്നി സം അവങ്ങളുടെങ്ങമയ വിമഭവിങ്ങൾ- ഉമുദ്ര.ഹരണി, സ്മർദ്ദവും മൾഓൻറെമ,
പ്രൊചികിത്സൻറെുചികിത്സണി, സ വിമതങൾക്ക്,  ഡസ.യ.ഓവും മലിനീൻ,  മതക വൈദ്യവിമഭവിങ്ങൾ,  നടസ എന്നമവിയ.ണ.  നമ്മുപ്രൊവങ്ങളുടെ
ശരവും മലിനീരതമന സുഗമമ.യമ ൻറവിർതമക്ക.ൻ ആവിശക വൈദ്യമ.യ ഡറ.ഷളങ്ങൾ റഴ്മർദ്ദവും-
റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമയമൽ അവങ്ങളുടെങ്ങമയമരമക്കുന്നു.  സവും മലിനീവിമതശൈലശലമ ഡര.ഗങ്ങൾ തവങ്ങളുടെയ.ൻ ന.്മർദ്ദവും ളൂവങ്ങളുടെുതൽ
ൻറളൃതമമുദ്രതമ.യ നമുക്കുചികിത്സുറ്റങ്മർദ്ദവും സ.ധ.രണി, സയ.യമ ളമട്ടങന്ന റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമള്ങ്മർദ്ദവും റഴങ്ങ്ങ്മർദ്ദവും
ളഴമക്കണി, സ്മർദ്ദവും.   സ.ധ.രണി, സയ.യമ ന.പ്രൊമലല.വിരു്മർദ്ദവും വിമലളുൻറെച്ചു വരുത്തിങ ള.ണി, സുന്ന റല റഴങ്ങ്ങ്മർദ്ദവും
റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമള്ങ്മർദ്ദവും വി്പ്രൊരയധമള്മർദ്ദവും മൂലക വൈദ്യഡമൻറെമയത.ണ. 
(എൽസമോമ ൻറസനഡൻറെഷൻ വിഴമ നമുക്കങൾക്ക് ലഭക വൈദ്യമ.ളുന്ന ഓഡര. റഴ്മർദ്ദവും റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമ ഇനങ്ങ്ങ്മർദ്ദവും
അവിയുപ്രൊവങ്ങളുടെ ഡറ.ഷളഗുണി, സങ്ങ്ങ്മർദ്ദവും ൻറതമഡര.ധഡശഷമയു്മർദ്ദവും വിമവിരമച്ചു വരുത്തിങ).
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ഡോ.. സുമൻ. പ്രൊള. വങ്ങളുടെമ,  അസമസ്റ്റനറ് പ്രൊൻറ.ഫസർ, ളൃഷമ വിമജ്ഞ.ൻ ഡളൻ്്മർദ്ദവും, ഡളര്
അൻഗമളൾചികിത്സർ യൂണി, സമഡവിഴ്സമറ്റമ, തൃശൂർ

റഴങ്ങ്ങ്മർദ്ദവും റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമള്ങ്മർദ്ദവും അതമൻപ്രൊൻറെ തനത.യ രൂറതമൽ വി്പ്രൊരക്കുൻറെച്ചു വരുത്തിങൾക്ക് ള.ല്മർദ്ദവും
മ.ൻതഡമ സൂക്ഷമക്കുവി.ൻ സ.ധമക്കുളയുള്ളിയും ഇക.  ഇതമനു ള.രണി, സ്മർദ്ദവും ഇതമൽ 85
ശതമ.നതമലധമള്മർദ്ദവും സല.്മർദ്ദവുംശ്മർദ്ദവും അവങ്ങളുടെങ്ങമയമരമയ്കക്കുന്നു എന്നുള്ളിയും ഇത.ണ.  റഴങ്ങ്മലു്മർദ്ദവും
റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമള്മലു്മർദ്ദവും ഉണ്ടിരിക്കുന്.ളുന്ന മുൻറെമവിുളൾ,  ക്ഷതങ്ങൾ,  സൂക്ഷങൾക്ക്മസവും മലിനീവിമള്ങപ്രൊവങ്ങളുടെ ആൻളമണി, സ്മർദ്ദവും,
എൻശൈലസമുള്ങപ്രൊവങ്ങളുടെ ൻറവിർതന്മർദ്ദവും എന്നമവിയ.ണ പ്രൊറപ്രൊട്ടന്നങൾക്ക് ഡളവങ്ങളുടെു വിര.നുള്ളിയും ഇ മറ്റങൾക്ക്
ള.രണി, സങ്ങൾ.  ഒരു റഴഡമ. റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമഡയ. അതമൻപ്രൊൻറെ തനത.യ രൂറതമൽ ഏറ്റവിു്മർദ്ദവും
സ .മുദ്രമഷ്ടമ.യ അവിസ്ഥയമൽ നമന്നങൾക്ക് സതാണ് സൗളരക വൈദ്യൻറമുദ്രമ.യ രവും മലിനീതമള്മലൂപ്രൊവങ്ങളുടെ ഡളവങ്ങളുടെുവിര.ത
അവിസ്ഥയമഡലക്കങൾക്ക് മ.റ്റമ സൂക്ഷമക്ക.വിുന്ന ഒരു സ.ഹചികിത്സരക വൈദ്യ്മർദ്ദവും ഉണ്ടിരിക്കുന്.ക്കുള എന്നത.ണ
സ്മർദ്ദവുംസളരണി, സ്മർദ്ദവും വിഴമ ഉഡദ്ദശമക്കുന്നത.  റഴ്മർദ്ദവും-റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമ സ്മർദ്ദവുംസളരണി, സതമലൂപ്രൊവങ്ങളുടെ ചികിത്സമല ൻറഡതക വൈദ്യള
ള.ലയ്വിമൽ മ.ൻത്മർദ്ദവും ലഭമക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ സൂക്ഷമച്ചു വരുത്തിങപ്രൊവിക്ക.നു്മർദ്ദവും,  അവി വി്ര.ത
ഇവങ്ങളുടെങ്ങ്മൽ ലഭക വൈദ്യമ.ക്കുന്നതമനു്മർദ്ദവും,  വിമ്പ്രൊവിവങ്ങളുടെുപ്പമന ഡശഷമുള്ളിയും ഇ ന.ശനഷ്ടങ്ങൾ
ഒഴമവി.ക്കുന്നതമനു്മർദ്ദവും,  ളൂവങ്ങളുടെുതൽ പ്രൊത.ഴമലവിസരങ്ങൾ സൃഷ്ടമക്ക.നു്മർദ്ദവും സ.ധമക്കു്മർദ്ദവും.
സ.ധ.രണി, സയ.യമ നമുക്കങൾക്ക് ലഭമക്കുന്ന ഏതു റഴ്മർദ്ദവും-റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമളൾ ഉണി, സക്കമ സൂക്ഷമക്കൽ വിഴമ
സ്മർദ്ദവുംസളരമക്ക.ൻ സ.ധമക്കു്മർദ്ദവും.  ഉണി, സക്കമ സൂക്ഷമക്കുഡഷ.ൾ ഉണ്ടിരിക്കുന്.ളുന്ന അണി, സുഓ.ധ,
ളുൻറെവിുണ്ടിരിക്കുന്.ള.ൻ പ്രൊറ.ട്ട.സക വൈദ്യ്മർദ്ദവും പ്രൊമറ്റ. ശൈലഓസൾഡഫറ്റങൾക്ക് ഉറഡയ.ഗമക്ക.്മർദ്ദവും. റഴങ്ങൾ സുലഭമ.യമ
ലഭമക്കുന്ന സവും മലിനീസണി, സമൽ ഉതറന്നങ്ങ്.ക്കമ മ.റ്റങന്നതമനു റളര്മർദ്ദവും ഇവങ്ങളുടെക്ക.ല
സ്മർദ്ദവുംസളരണി, സതമലൂപ്രൊവങ്ങളുടെ സക വൈദ്യൂസ രൂറതമഡല. റൾപ്പങൾക്ക് രൂറതമഡല. സ്മർദ്ദവുംരക്ഷള വിസതുക്കൾ
ഡചികിത്സർതങൾക്ക് സൂക്ഷമക്ക.്മർദ്ദവും.  ഇൻറള.ര്മർദ്ദവും സൂക്ഷമക്കുന്ന സക വൈദ്യൂസ/റൾപ്പങൾക്ക് എന്നമവിയമൽനമന്നു്മർദ്ദവും
ആവിശക വൈദ്യ.നുസരണി, സ്മർദ്ദവും വിമവിമധ ഉൽറന്നങ്ങൾ ഉണ്ടിരിക്കുന്.ക്കുളയു്മർദ്ദവും പ്രൊചികിത്സയ്യുന്നത.്മർദ്ദവും.  പ്രൊറക്വങ്ങളുടെമൻ
ധ.ര.്മുള്ളിയും ഇറഴങ്ങ്മൽ നമന്നു്മർദ്ദവും പ്രൊറക്വങ്ങളുടെമൻ എക്സൻവങ്ങളുടെ.ക്ട എവങ്ങളുടെുത.ണ പ്രൊസലലമ ഉണ്ടിരിക്കുന്.ക്കുള. 
(ഡറരയ്കക്ക പ്രൊസലലമ,  ശൈലറന.പ്പമൾ സള .ഷ,  ഡള.വിയ്കക്ക അച്ചു വരുത്തി.ർ,  ഓൻറെഞങൾക്ക് സള .ഷ,
തക്ക.്മ ഡസ.സ, ശൈലറന.പ്പമൾ സ.്മർദ്ദവും എന്നമവി എങ്ങപ്രൊന ഉണ്ടിരിക്കുന്.ക്ക.പ്രൊമന്നങൾക്ക് ള.ണി, സമച്ചു വരുത്തിങതരമളയു്മർദ്ദവും
പ്രൊചികിത്സയ്കതു.  റഴങ്ങ്മൽ നമന്നങൾക്ക് സള .ഷുളൾ,  സമൻറെപ്പങൾക്ക്,  ൻളഷ,  പ്രൊസലലമ,  സ.്മർദ്ദവും,  എന്നമവി
ഉണ്ടിരിക്കുന്.ക്കുന്ന രവും മലിനീതമയു്മർദ്ദവും ള.ണി, സമച്ചു വരുത്തിങതന്നു.  റഴ്മർദ്ദവും റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമ സ്മർദ്ദവുംസളരണി, സതമന ൻറധ.നമ.യു്മർദ്ദവും
ഉറഡയ.ഗമക്കുന്ന മ.ർഗ്ഗങ്ങപ്രൊ്ക്കുൻറെമച്ചു വരുത്തിങൾക്ക് റരമചികിത്സയപ്രൊപ്പവങ്ങളുടെുതുളയു്മർദ്ദവും പ്രൊചികിത്സയ്കതു)

പാഴായുടെ ്ചക്കറി പോഷകഗപാകും അവയുന്ന പഴങ്ങളങളും പച്ചക്കറികളു്ചക്കറികളങളും അവയുടെ ും അവയുടെ പോട ഗുണങും അവയുണങ്ങൾ
ന്ചക്കറില്യവന്ചക്കറിർത്ചക്കറിടെ പോകാണ്കൊണ്ട് സംസളുംസ്കകരണളും നടതാളും 

ൻശവും മലിനീമതമ. ഹൃമുദ്രക വൈദ്യ എ്മർദ്ദവും. വിമ,  അസമസ്റ്റനറ്റ  പ്രൊൻറ.ഫസർ, ോമപ്പ.ർട്ടപ്രൊമനറ് ഓഫ് ഡഓ.ട്ടണി, സമ,
പ്രൊസൻറ് ഡമരവും മലിനീസ ഡള.ഡ്ജ, തൃശൂർ

റഴങ്ങ്ങ്മർദ്ദവും റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമള്ങ്മർദ്ദവും ഏറ്റവിു്മർദ്ദവും സ .മുദ്രമഷ്ടമ.യ നമലയമൽ വി്പ്രൊര ളുൻറെച്ചു വരുത്തിങ
മുദ്രമവിസഡമ ഇരമക്കുളയുള്ളിയും ഇങ.  ഡളര്തമൽ ളൃഷമ പ്രൊചികിത്സയ്യുന്നതങന്ന റഴ്മർദ്ദവും റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമ ഇനങ്ങ്മൽ
റലതു്മർദ്ദവും ഒരു ൻറഡതക വൈദ്യള സവും മലിനീസണി, സമൽ മ.ൻത്മർദ്ദവും വിമ്വ് തരുന്നവിയ.ണ.
ഇതമന.ല.ണസ്മർദ്ദവുംസളരണി, സ്മർദ്ദവും ആവിശക വൈദ്യമ.യമവിരുന്നത. 

സ്മർദ്ദവുംസളരണി, സതമന വിമവിമധ മ.ർഗ്ഗങ്ങൾ-  നമർജ്ജലവും മലിനീളരണി, സ്മർദ്ദവും,  ശവും മലിനീതവും മലിനീളരണി, സ്മർദ്ദവും,  ചികിത്സൂവങ്ങളുടെ.ക്കൽ
വിഴമ സവും മലിനീവി.ണി, സു ന.ശ്മർദ്ദവും,  സ്മർദ്ദവുംരക്ഷള വിസതുക്കൾ ഡചികിത്സർതങൾക്ക് റരമരക്ഷണി, സ്മർദ്ദവും,
ളമണി, സ ന്മർദ്ദവും/റു്മപ്പമക്കൽ, അണി, സുൻറസരണി, സ്മർദ്ദവും എന്നവും മലിനീ രവും മലിനീതമളൾ. 
(റഴ്മർദ്ദവും-റച്ചു വരുത്തിക്കൻറെമ ഉൽറന്നങ്ങ്.യ അച്ചു വരുത്തി.ർ,  പ്രൊള.ണ്ടിരിക്കുന്.ട്ട്മർദ്ദവും,  സ.്മർദ്ദവും,  ഡസ.സ,  ശവും മലിനീത്റ.നവും മലിനീയ്മർദ്ദവും,
വിവും മലിനീഞങൾക്ക്,  ചികിത്സങ്കിലും ങൾക്ക്സ,  ചികിത്സമപ്സ,  ഹൽവി,  ള.ൻോമ,  വങ്ങളുടെൂട്ടമ ൻഫൂട്ടമ,  എന്നമവി എങ്ങപ്രൊന
ഉണ്ടിരിക്കുന്.ക്ക.പ്രൊമന്നങൾക്ക് പ്രൊചികിത്സയ്കതു ള.ണി, സമച്ചു വരുത്തിങ പ്രൊള.വങ്ങളുടെുതു.)
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കൂൺകൃഷി.- കകരളതിലിലെ വ വീട്ടമ്മമാർക്്ടമ്മമാർക്കു ് ഒര് സ സ്വയം്വയം ലം്ടമ്മമാഴിൽ സ്വയംര്വയംഭ്വയം
Sri. T. Jayasankar, MD, M/s. Meadow Mushrooms Pvt Ltd, Kodumbu, Palakkad

കേരളത്തിലിലെ വ വീട്ടമ്മമാർക്്ടമ്മമാർക്കു ്മമാർക്കു സ്വയംതൊാർക്കു സ്വയംതൊഴിലാക്കു സ്വയംലക്ടമ്മമാഴിലായി ്തിിലെ്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി കയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാജിച്ച സ്തിച
സ്വയംതൊക്കു സ്വയംരക്കു സ്വയംഭമാർക്്ടമ്മമാണ് മാർക്ണ്തിൽ ലക്ടമ്മമാട്ടമ്മമാലക,  ലവയംതൊഴിലാ്തികിലെൽക്കു ്ടമ്മമാലക,  വളവ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം
േ വീടന്ടമ്മമാശ്തിന്തിയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം ഉപകയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാഗി്തിക്കു ്ടമ്മമാലക ലചെയ്ടമ്മമാൻ പറ്്തിയംതൊഴിലാ േറിയ കൃഷി. ്തി.
ഫിലെത്തിന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി ഏലഏറെ ന്ടമ്മമാൾ േ്ടമ്മമാത്തിര്തിക്കു ്മമാർക്കുേയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം കവണ. ‘കേരളത്തിലിലെ
േ്ടമ്മമാിലെ്ടമ്മമാവസ്ഥയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാേലട്ട,  ഏക്മമാർക്കു സ്വയംതൊമാർക്യംതൊഴിലാത്മമാർക്കുക്കു സ്വയം േം കൂൺേറിയ കൃഷി. ്തിക്കു ്മമാർക്കു കയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാഗി യോഗ്യമാർക്്ടമ്മമാണ്.
േം കൂൺേറിയ കൃഷി. ്തിയംതൊഴിലാ്തിൽ ഏറ്വ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം പപധാ്ടമ്മമാനക്കു സ്വയം പര്തിസ്വയംതൊര ശ്മമാർക്കുചെ്തികാർക്കു സ്വമാർക്്ടമ്മമാണ്.  േം കൂൺ
വളർത്മമാർക്കുന്ന ലഷി. ഡും ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം പര്തിസ്വയംതൊരവ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം അണുവി്മമാർക്കുവ്തിമാർക്്മമാർക്കുക്തമാർക്്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി സ്വയംതൊം കൂക്ഷിക്്തിക്കു ണുവിക്കു സ്വയം.

മാർക്്ടമ്മമാധ്യമാർക്്വയം
സ്വയംതൊ്ടമ്മമാധാ്ടമ്മമാരണുവി വവകക്കു ്ടമ്മമാിലെ്ടമ്മമാണുവി്മമാർക്കു േം കൂൺേറിയ കൃഷി. ്തിക്കു ിക്ക് ഉപകയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാഗി്തിക്കു ്മമാർക്കുന്ന മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്ക്കു സ്വയം.  എന്ന്ടമ്മമാൽ

അകകകപ്ടമ്മമാലിലെകലന്ന നിലെെ നല്ല വ്തിളവ്മമാർക്കു കനട്തിതര്മമാർക്കുന്ന മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്മാർക്്ടമ്മമാണുവി്മമാർക്കു വ്ടമ്മമാഴിലായി കമ്ടമ്മമാളയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം. 

വവകക്കു ്ടമ്മമാൽ
വവകക്കു ്ടമ്മമാിലെ്ടമ്മമാണ് േം കൂൺേറിയ കൃഷി. ്തിക്കു ിക്ക് ഏറ്വ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം അന്മമാർക്കുകയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാജിച്ച സ യോഗ്യക്കു സ്വയം.  20

ിലെ വീറ്ർ ശ്മമാർക്കുദ്ധജിച്ച സിലെക്കു സ്വയം ന്തിഏറെച ബക്കു റ്്തിൽ 12-18 മാർക്ണുവി്തിക്കു ം കൂർ വലര വവകക്കു ്ടമ്മമാൽ
േ്മമാർക്കുക്തിർക്കു ്മമാർക്കുേ.  ക്തിളയക്കു ്മമാർക്കുന്ന ലവള്ളത്തികിലെ്ടമ്മമാ ആവ്തിയംതൊഴിലാ്തികിലെ്ടമ്മമാ അര
മാർക്ണുവി്തിക്കു ം കൂർ പ്മമാർക്കുഴിലായി ്മമാർക്കുങ്തിലയംതൊഴിലാട്മമാർക്കുക്കു ണുവിക്കു സ്വയം.  ലഡും കറ്്ടമ്മമാൾ ിലെ്ടമ്മമായംതൊഴിലാന്തി പ്മമാർക്കുരട്ട്തി
അണുവി്മമാർക്കുവ്തിമാർക്്മമാർക്കുക്തമാർക്്ടമ്മമായംതൊഴിലാ പപകിലെത്തിൽ (ട്ടമ്മമാർകമ്ടമ്മമാള്തിൻ ഷി.  വീറ്്തിൽ)  വവകക്കു ്ടമ്മമാൽ
ന്തിരത്തിയംതൊഴിലാ്തിട്മമാർക്കുേ.  കപടയംതൊഴിലാ്തിൽ േം കൂൺ വ്തിതിക്ക് ഉക്തിർതിക്ക് ഇടണുവിക്കു സ്വയം.  കനരലത
ന്തിരത്തിയംതൊഴിലാ്തിട്ട വവകക്കു ്ടമ്മമാൽ,  പ്തിഴിലായി ്തിഞ്ടമ്മമാൽ ലവള്ളക്കു സ്വയം ഇറ്ിക്ക് വ വീഴിലായി ്ടമ്മമാതക്മമാർക്കുക്കു സ്വയം
എന്ന്ടമ്മമാൽ ഈർമക്കു സ്വയം ഉള്ളക്മമാർക്കുക്കു സ്വയം ആയംതൊഴിലാ്തിര്തിക്കു ണുവിക്കു സ്വയം. 

വ്ടമ്മമാഴക്്ടമ്മമാള
വ്തിളലവട്മമാർക്കുമ്പു േഴിലായി ്തിഞ വ്ടമ്മമാഴിലായി േള്പുലട കപ്ടമ്മമാളയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം വ്ടമ്മമാഴിലായി ക്കു യ്പുക്കു സ്വയം

രണ്തിഞ്ിക്ക് േനത്തിൽ ന്മമാർക്കുഏറെ്മമാർക്കുക്കു ്തികയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാ ന വീളത്തിൽ േ വീഏറെ്തികയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാ എട്മമാർക്കുതിക്ക്
നിലെെ നല്ലവണക്കു സ്വയം ഉണുവിക്കു ്തി ഉപകയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാഗി്തിക്കു ്ടമ്മമാക്കു സ്വയം.  ഇത് 6–8 മാർക്ണുവി്തിക്കു ം കൂർ ലവള്ളത്തിൽ
മാർക്്മമാർക്കുക്കു ്തിവയക്കു ണുവിക്കു സ്വയം.  അക്തിന്മമാർക്കുകശഷി. ക്കു സ്വയം ലവള്ളക്കു സ്വയം വ്ടമ്മമാർന്ന്മമാർക്കുകപ്ടമ്മമാേ്മമാർക്കുന്നക്തിന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി
േ്മമാർക്കുട്ടയംതൊഴിലാ്തികിലെ്ടമ്മമാ വറിയ കൃത്തിയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുള്ള കഏറെയംതൊഴിലാ്തികിലെ്ടമ്മമാ വയക്കു ്മമാർക്കുേ.  ലവള്ളക്കു സ്വയം നന്ന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി
വ്ടമ്മമാർന്നക്തിന്മമാർക്കു കശഷി. ക്കു സ്വയം അണുവി്മമാർക്കുവ്തിമാർക്്മമാർക്കുക്തമാർക്്ടമ്മമാക്കു ്മമാർക്കുന്നക്തിന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി വിലെ്തിയംതൊഴിലാ
പ്ടമ്മമാപകത്തിൽ വചിക്ക് ആവ്തി ലേ്ടമ്മമാള്ള്തിക്കു ണുവിക്കു സ്വയം. അക്തിന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി േ്മമാർക്കുഏറെച്പു ലവള്ളക്കു സ്വയം
പ്ടമ്മമാപകത്തിലിലെട്മമാർക്കുതിക്ക് അക്തിന്മമാർക്കുള്ള്തിിലെ്ടമ്മമാക്കു ്തി പട്ട്തിേ/മാർക്ടൽ കിലെങ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം വ്തിിലെങ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം ന്തിരത്തിവയക്കു ്മമാർക്കുേ.
അണുവി്മമാർക്കുവ്തിമാർക്്മമാർക്കുക്തമാർക്്ടമ്മമാകക്കു ണ വ്ടമ്മമാഴിലായി യംതൊഴിലാ്മമാർക്കുലട ഭ്ടമ്മമാഗിങൾ അക്തിന്മമാർക്കു മാർക്്മമാർക്കുേള്തിൽ വചിക്ക് വറിയ കൃത്തിയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുള്ള ചെണുവിച്ടമ്മമാകക്കു ്ടമ്മമാ
അടകമ്ടമ്മമാ ലേ്ടമ്മമാണിക്ക് മാർക്ം കൂട്തി ആവ്തി വന്നകശഷി. ക്കു സ്വയം അര–മാർക്്മമാർക്കുക്കു ്ടമ്മമാൽ മാർക്ണുവി്തിക്കു ം കൂർ ആവ്തിയംതൊഴിലാ്തിൽകലന്ന വയക്കു ്മമാർക്കുേ. 

ഇങലന അണുവി്മമാർക്കുവ്തിമാർക്്മമാർക്കുക്തമാർക്്ടമ്മമാക്കു ്തിയംതൊഴിലാ മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്ക്കു സ്വയം േ്മമാർക്കുട്ടയംതൊഴിലാ്തിൽ വ്ടമ്മമാര്തിവയക്കു ്മമാർക്കുേകയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാ വറിയ കൃത്തിയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുള്ള
കഏറെയംതൊഴിലാ്തിൽ ന്തിരത്തിയംതൊഴിലാ്തിട്മമാർക്കുേകയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാ ലചെയ്പുേ. മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്ത്തിലിലെ ഈർമത്തിന്റെ തോലഏറെ കക്ടമ്മമാത് േം കൂട്ടമ്മമാകന്ടമ്മമാ േ്മമാർക്കുഏറെയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാകന്ടമ്മമാ
പ്ടമ്മമാട്തിിലെെ നല്ല. കണുവി്മമാർക്കുതകശഷി. ക്കു സ്വയം േയ്തിലിലെട്മമാർക്കുത്മമാർക്കു പ്തിഴിലായി ്തിഞ്ടമ്മമാൽ ഒര്മമാർക്കുക്മമാർക്കുള്ള്തി ലവള്ളക്കു സ്വയം മാർക്്ടമ്മമാപകകമാർക് വര്മമാർക്കുന്ന്മമാർക്കുള്ളാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന
പര്മമാർക്കുവമാർക്്ടമ്മമാണ് േം കൂൺേറിയ കൃഷി. ്തിക്കു ്മമാർക്കു കയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാജിച്ച സ യോഗ്യക്കു സ്വയം.  ഇങലന കയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാഏറെ്ടമ്മമാക്കു ്തിയംതൊഴിലാ വ്ടമ്മമാഴിലായി യംതൊഴിലാ്മമാർക്കുലട കപ്ടമ്മമാളയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം വ്ടമ്മമാഴിലായി ക്കു യ്പുക്കു സ്വയം
േം കൂൺകടങൾ ഉണ്ടമ്മമാക്കു ്ടമ്മമാന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി ഉപകയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാഗി്തിക്കു ്ടമ്മമാക്കു സ്വയം.

കൂൺംടങ്ങൾ ംയം്ടമ്മമാറ്ടമ്മമാക്കു ്ടമ്മമാൻ
േം കൂൺകടങൾ കയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാഏറെ്ടമ്മമാക്കു ്ടമ്മമാന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി 60  ലസ്വയംതൊ.മാർക് വീ.  ന വീളവ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം 30  ലസ്വയംതൊ.മാർക് വീ.

വ വീക്തിയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം 100–150 കഗിജ് േനവ്മമാർക്കുമാർക്്മമാർക്കുള്ള സ്വയംതൊ്മമാർക്കുക്ടമ്മമാര യോഗ്യമാർക്്ടമ്മമായംതൊഴിലാ കപ്ടമ്മമാള്തിത വീൻ േവർ/
ട യോഗ്യം കൂബ്മമാർക്കുേൾ ഉപകയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാഗി്തിക്കു ്ടമ്മമാക്കു സ്വയം.  ട യോഗ്യം കൂബ്തിന്റെ തോലഏറെ അട്തിഭ്ടമ്മമാഗിക്കു സ്വയം വറിയ കൃത്തിയംതൊഴിലാ്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി
പരന്ന്തിര്തിക്കു ്ടമ്മമാൻ േയംതൊഴിലാർ/  ഏറെബർ ബ്ടമ്മമാൻഡും ്തിട്ടിക്ക് ലേട്ടണുവിക്കു സ്വയം.  വേേൾ
വറിയ കൃത്തിയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാക്കു ്തി,  അണുവി്മമാർക്കുവ്തിമാർക്്മമാർക്കുക്തമാർക്്ടമ്മമാക്കു ്തിയംതൊഴിലാകശഷി. ക്കു സ്വയം േവഏറെ്തിന്റെ തോലഏറെ അട്തിഭ്ടമ്മമാഗിതിക്ക്
ഉകഉദ്ദേശക്കു സ്വയം അഞ്്മമാർക്കു ലസ്വയംതൊ.മാർക് വീ. േനത്തിൽ അണുവി്മമാർക്കുവ്തിമാർക്്മമാർക്കുക്തമാർക്്ടമ്മമാക്കു ്തിലയംതൊഴിലാട്മമാർക്കുത മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്ക്കു സ്വയം
ന്തിഏറെയക്കു ്മമാർക്കുേ.  േവഏറെ്തിന്റെ തോലഏറെ പ്മമാർക്കുഏറെക്കു സ്വയംഭ്ടമ്മമാഗിക്കു സ്വയം ക്മമാർക്കുടചകശഷി. ക്കു സ്വയം േവർ ക്മമാർക്കുഏറെന്നിക്ക് ഒര്മമാർക്കു
പ്തിട്തി േം കൂൺവ്തിതിക്ക് േവഏറെ്തിലിലെ മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്ത്തിന്മമാർക്കുള്ള്തിൽ േവഏറെ്തിനര്തിേ്തിിലെം കൂലട വറിയ കൃത്ടമ്മമാേറിയ കൃക്തിയംതൊഴിലാ്തിൽ ഇട്മമാർക്കുേ. 
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വ വീണ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം ഒരട്മമാർക്കുക്കു ിക്ക് മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്ക്കു സ്വയം ന്തിരത്തിയംതൊഴിലാകശഷി. ക്കു സ്വയം േം കൂൺവ്തിതിക്ക് കമാർക്ൽപഏറെഞ പപേ്ടമ്മമാരക്കു സ്വയം വ്തികഏറെ്മമാർക്കുേ.
മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്ക്കു സ്വയം വ്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്മമാർക്കു അഏറെേൾ ഇിലെെ നല്ല്ടമ്മമാലക നിലെെ നല്ലവണക്കു സ്വയം അമാർക്ർതണുവിക്കു സ്വയം.  ഇങലന ന്ടമ്മമാകിലെ്ടമ്മമാ അകഞ്്ടമ്മമാ അട്മമാർക്കുക്കു ിക്ക്
മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്വ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം വ്തിത്മമാർക്കുക്കു സ്വയം േവഏറെ്തിന്റെ തോലഏറെ മാർക്്മമാർക്കുക്കു ്ടമ്മമാൽ ഭ്ടമ്മമാഗിക്കു സ്വയം വലര ന്തിഏറെചിക്ക് നന്ന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി അമാർക്ർത്തി ഒര്മമാർക്കു
ചെരട്മമാർക്കുലേ്ടമ്മമാണ്മമാർക്കു മാർക്്മമാർക്കുഏറെ്മമാർക്കുക്കു ്തിലക്കു ട്ട്പുേ. ഇങലന സ്വയംതൊ്തിിലെ്തിൻഡും ർ ആേറിയ കൃക്തിയംതൊഴിലാ്തിൽ േം കൂൺകടക്കു സ്വയം ഒര്മമാർക്കുക്കു ്ടമ്മമാക്കു സ്വയം.

വ്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്മമാർക്കുസ്വയംതൊഞ്്ടമ്മമാരത്തിന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി േം കൂൺകടത്തിന്റെ തോലഏറെ വശങള്തിൽ
അണുവി്മമാർക്കുവ്തിമാർക്്മമാർക്കുക്തമാർക്്ടമ്മമാക്കു ്തിയംതൊഴിലാ ലമാർക്്ടമ്മമാട്ട്പുസ്വയംതൊം കൂചെ്തി ഉപകയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാഗി്തിചിക്ക് ലചെഏറെ്തിയംതൊഴിലാ സ്വയംതൊ്മമാർക്കുഷി. ്തിരങൾ
ഇടണുവിക്കു സ്വയം.  േം കൂൺകടങൾ എിലെ്തി,  ഉഏറെ്മമാർക്കുമിക്ക് എന്ന്തിവയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുലട ശിലെ യോഗ്യക്കു സ്വയം ഇിലെെ നല്ല്ടമ്മമാതക്മമാർക്കുക്കു സ്വയം
വറിയ കൃത്തിയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുള്ളക്മമാർക്കുക്കു സ്വയം ലവള്തിചക്കു സ്വയം ക വീലര േ്മമാർക്കുഏറെഞക്മമാർക്കുമാർക്്ടമ്മമായംതൊഴിലാ സ്ഥിലെതിക്ക് ന്തിരത്തി
വയക്കു ്മമാർക്കുേ.  േ്ടമ്മമാിലെ്ടമ്മമാവസ്ഥയക്കു ന്മമാർക്കുസ്വയംതൊര്തിചിക്ക് 15–20  ദ്തിവസ്വയംതൊത്തിന്മമാർക്കുള്ള്തിൽ േം കൂൺ
കന്മമാർക്കുക്കു ൾ ലവള്ളപം കൂമൽ കപ്ടമ്മമാലിലെ മാർക്്ടമ്മമാധാ യോഗ്യമാർക്ക്കു സ്വയം മാർക്്മമാർക്കുഴിലായി ്മമാർക്കുവൻ
പടർന്ന്മമാർക്കുപ്തിട്തിച്തിര്തിക്കു ്മമാർക്കുന്നക്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി േ്ടമ്മമാണുവി്ടമ്മമാക്കു സ്വയം. 

വിളലവട്്്
േ്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തിേവളർച പം കൂർത്തിയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാക്കു ്തിയംതൊഴിലാ േം കൂൺ കടങൾ

അണുവി്മമാർക്കുവ്തിമാർക്്മമാർക്കുക്തമാർക്്ടമ്മമാക്കു ്തിയംതൊഴിലാ ക്കിയ ബ്ലേകഡും ്ടമ്മമാ േത്തികയംതൊഴിലാ്ടമ്മമാ ലേ്ടമ്മമാണിക്ക് വശങൾ ലചെഏറെ്മമാർക്കുക്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി
േ വീഏറെ്തി ലേ്ടമ്മമാട്മമാർക്കുക്കു ണുവിക്കു സ്വയം.  ഇപപേ്ടമ്മമാരക്കു സ്വയം ലചെയക കടങൾ വറിയ കൃത്തിയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം നിലെെ നല്ല
വ്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്മമാർക്കുസ്വയംതൊഞ്്ടമ്മമാരവ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം ഈർമവ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം ഉഏറെമ്പുവര്മമാർക്കുത്തിയംതൊഴിലാ ഭ്ടമ്മമാഗിതിക്ക് കം കൂക്കു ്തിയംതൊഴിലാ്തിടണുവിക്കു സ്വയം.
ഈർമത്തിന്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി വറിയ കൃത്തിയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുള്ള ചെണുവിച്ടമ്മമാക്കു ്മമാർക്കുേൾ മാർക്്മമാർക്കുഏറെ്തിക്കു ്മമാർക്കുള്ള്തിൽ കം കൂക്കു ്തിയംതൊഴിലാ്തിട്ടിക്ക്
നനച്പുലേ്ടമ്മമാട്മമാർക്കുക്കു ്മമാർക്കുേ.  ഒര്ടമ്മമാഴചെയക്കു ്മമാർക്കുള്ള്തിൽ ലമാർക്്ടമ്മമാട്ട്പുസ്വയംതൊം കൂചെ്തിയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുലട കിലെയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുലട
വിലെ്മമാർക്കുമമാർക്്മമാർക്കുള്ള ലമാർക്്ടമ്മമാട്ട്പുേൾ കടങള്തിൽന്തിന്ന്മമാർക്കു പ്മമാർക്കുഏറെകതക്കു ്മമാർക്കു പപക യോഗ്യക്ഷിക്ലമട്മമാർക്കുന്ന്മമാർക്കു.
മാർക്ം കൂന്ന്ടമ്മമാക്കു സ്വയം ദ്തിവസ്വയംതൊക്കു സ്വയം േം കൂൺ പം കൂർണുവിവളർചലയംതൊഴിലാത്തി വ്തിളലവട്മമാർക്കുമ്തിന്മമാർക്കു പ്ടമ്മമാേമാർക്്ടമ്മമാേ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം.
േം കൂൺ വളർന്നിക്ക് അര്തിേ്മമാർക്കു ചെ്മമാർക്കുര്മമാർക്കുണ്മമാർക്കു ക്മമാർക്കുടങ്മമാർക്കുന്നക്തിന്മമാർക്കു മാർക്്മമാർക്കുൻപ് വ്തിളലവട്മമാർക്കുക്കു ണുവിക്കു സ്വയം.
വ്തിടർന്ന്മമാർക്കു ന്തിൽക്കു ്മമാർക്കുന്ന േം കൂണുവി്തിന്റെ തോലഏറെ അട്തിഭ്ടമ്മമാഗിത്മമാർക്കു പ്തിട്തിച്പു ക്തിര്തിചിക്ക്
വിലെ്തിക്കു ്മമാർക്കുകമ്ടമ്മമാൾ േം കൂണുവി്മമാർക്കുേൾ കടത്തിൽന്തിന്ന്മമാർക്കു കവർലപട്ട്പു േ്തിട്ട്പുക്കു സ്വയം. 

ആദ യോഗ്യ വ്തിളലവട്മമാർക്കുമ്തിന്മമാർക്കുകശഷി. ക്കു സ്വയം വ വീണ്മമാർക്കുക്കു സ്വയംനനച്പുലേ്ടമ്മമാട്മമാർക്കുക്കു ്മമാർക്കുേ. ഒന്നിക്ക് ഒന്നര
ആഴചെലത ഇടകവളേള്തിൽ 3–4  പപ്ടമ്മമാവശ യോഗ്യക്കു സ്വയം ഒകര കടത്തിൽന്തിന്ന്മമാർക്കുകലന്ന
വ്തിളലവട്മമാർക്കുക്കു ്ടമ്മമാക്കു സ്വയം.  ഒര്മമാർക്കു കടത്തിൽന്തിന്നിക്ക് അര–മാർക്്മമാർക്കുക്കു ്ടമ്മമാൽ േ്തികിലെ്ടമ്മമാ േം കൂൺ വലര
ിലെഭ്തിക്കു ്മമാർക്കുന്നക്ടമ്മമായംതൊഴിലാ്തി സ്വയംതൊക്കു സ്വയംരക്കു സ്വയംഭേർ പഏറെയംതൊഴിലാ്മമാർക്കുന്ന്മമാർക്കു.  വ്തിളലവട്മമാർക്കുമ്തിന്മമാർക്കുകശഷി. ക്കു സ്വയം
േം കൂൺകടങൾ മാർക്ണ്തിരക്കു കമ്ടമ്മമാസ്റ്റ്ടമ്മമാക്കു ്ടമ്മമാക്കു സ്വയം.

'കദവകേള്പുലട ഭക്ഷിക്ണുവിക്കു സ്വയം'  എന്ന്മമാർക്കു വ്തികശഷി. ്തിമ്തിക്കു ്മമാർക്കുന്ന േം കൂണുവി്തിന്റെ തോലഏറെ ഉൽപ്ടമ്മമാദനക്കു സ്വയം
ലക്ടമ്മമാഴിലായി ്തിൽരഹിത്തികർക്കു ്മമാർക്കു വര്മമാർക്കുമാർക്്ടമ്മമാനത്തിന്മമാർക്കുക്കു സ്വയം ലക്ടമ്മമാഴിലായി ്തിിലെ്മമാർക്കുള്ളവർക്കു ിക്ക് അധാ്തിേവര്മമാർക്കുമാർക്്ടമ്മമാനത്തിന്മമാർക്കുക്കു സ്വയം മാർക്്ടമ്മമാർഗിമാർക്്ടമ്മമാേ്മമാർക്കുക്കു സ്വയം.
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MUSHROOM CULTIVATION TRAINING    
TYPES OF MUSHROOM

Oyster Mushroom            Milky Mushroom

      

DO YOU WANT TO GROW MUSHROOMS ?

This training gives you detailed information on the cultivation of oyster and milky mushrooms.
Although many other types of mushrooms can be grown, we have chosen the ones that can easily be
cultivated in developing countries using appropriate technology.

When choosing your method to grow mushrooms, you have to find an answer to the following
questions:

1. Which of the mushrooms do you want to grow? 
2. Can you obtain mushroom spawn (the “seed”) of the species you want to grow? 
3. What kind of substrate would you need to be able to grow the desired mushrooms? 
4. How should you treat the substrate? This affects the investments you have to make?

To understand mushroom growing and the properties of mushrooms, some biological knowledge of
the crop is necessary. So, we will start with the biology of mushrooms.

 Biology of mushrooms

Fungi : Mushrooms belong to the kingdom of Fungi, a group very distinct from plants, animals and
bacteria. Fungi lack the most important feature of plants: the ability to use energy from the sun
directly through chlorophyll. Thus, fungi depend on other organisms for food, absorbing nutrients
from the organic material in which they live. The living body of the fungus is mycelium made out
of  a  tiny  web  of  threads  (or  filaments)  called  hyphae.  Under  specific  conditions,  sexually
compatible hyphae will fuse and start to form spores. The larger spore producing structures (bigger
than about 1 mm) are called mushrooms.In nature this is the most striking part of the organism, but
in fact it is just the fruiting body and the major part of the living organism is found under the ground
or inside the wood.

Life cycle of fungi :  Fungi multiply by producing millions and millions of spores. When a spore
settles  in  a  suitable  environment,  it  can germinate and branch to  form a mycelium. When two
sexually compatible mycelia meet, they may fuse to form a so-called secondary mycelium, which is
capable of forming fruiting bodies.

Mycelia growth and spawn :  In the practice of edible mushroom cultivation no use is made of
spores. Their small size makes them difficult to handle and their genetic characteristics may differ
from those  of  their  parent.  Moreover,  it  takes  some  time  for  mushroom spores  to  germinate,
whereas  other  fungi  such  as  green  moulds  germinate  and  spread  much  faster.  The  desired
mushroom must be able to colonise the substrate before other fungi or bacteria do so. To achieve
this, pre-grown mycelium (free of any contaminants) of the mushroom is inoculated on a sterile
substrate. This material is referred to as spawn. Using spawn will give the cultivated mushroom an
advantage in growth over other fungi.

Spawn run :  The mycelium will  colonise the substrate and use the available nutrients. This is
commonly referred to as the spawn run. When some nutrients run out, or when the weather changes,
the mycelium will reach a different phase: the reproductive stage. A temperature of about 25 °C is
optimal for the spawn run of most species. The environment can also enhance the growth of the
desired  mycelium:  a  high  CO2  concentration  is  favourable  for  mycelia  growth  (but  not  for
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cropping).  After  having colonised  the  substrate,  the  mycelium is  capable  of  producing fruiting
bodies. The number and quality of the fruiting bodies will depend on the environment.
Key factors to induce fruiting bodies are: changing temperature, high humidity, deficiency of a
nutrient, CO2 concentration in the air, light, physical shock.
These  factors  differ  from  mushroom  to  mushroom.  Most  of  the  changes  that
stimulate fruiting have a negative effect on the vegetative growth of the mycelium.
Changes should therefore only be made when the mycelium has completely grown
through the substrate. Small primordia (initial fruiting bodies) will be formed at the
beginning of the reproductive phase. Under the right conditions, these primordia will
develop into fruiting bodies. Nutrients are transported from the mycelium to the
fruiting bodies by a steady moisture flow. Water has to evaporate on the surface of
the mushrooms in order to allow the flow to continue. This explains why spraying
water on maturing mushrooms or a too high relative humidity of the air can spoil
the crop.

Mushroom farms
Certain factors should be kept in mind when selecting a site
for a mushroom farm:distance to the market, availability of good
quality  substrate  material,  transportation  of  both  product  and
substrate material, ready availability of clean water.

The  farm  layout  should  also  include:  An  efficient  flow  of
substrate  materials,  Measures  to  prevent  contamination  on  the
farm, Efficient use of space.

Depending  on  area,  temperature  and  investment  various  types  of  mushroom  farms  can  be
developed. On a low investment level thatched shed can be used, which acts as a natural medium to
control temperature and humidity. The only problem with this type of structures is the life of the
shed, which needs to be renovated every year. On a low investment level, mushroom houses are just
built on arable land. Based on the investment capacity, one can go for permanent structures by using
additional equipments like humidifiers, green houses, exhaust, mist systems etc..  

Farm hygiene : Hygiene is vital on a mushroom farm. Since chemical control of pests and diseases
is not possible in small-scale mushroom cultivation, the only preventive measure is hygiene, and to
some extent disinfection. This goes for a spawn production unit, the site for substrate production,
the incubation rooms and production units. Therefore checking a suitable site for a mushroom farm
is very important. The surroundings of a farm should be clean and free from possible contamination
from insects, moulds etc. This means that building a new farm close to other mushroom farms
should be avoided. Insects and diseases from these farms could easily spread to the new farm.
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Growing oyster mushrooms on ‘sterilised' substrates

Substrate :  The material  on which the mycelium of the mushrooms grows is  called substrate.
Agricultural waste like wood chips/sawdust, sugar cane bagasse, and different types of straw can be
used as the main ingredients in the substrate for oyster mushrooms.

Preparation of the substrate :  The most commonly used substrate in
rice straw or paddy straw due to its general and consistent availability :-
Select a good quality straw with less moisture and normal colour. The
straw with complete bottom stalk is more preferable. Cut the paddy straw
into one  inch pieces using chaff cutter. Fill them in clean gunny bags.

 

Sterilization methods:  The aim of sterilization is to kill competing micro
organisms and to get rid of soluble nutrients. Most substrates are given a
heat treatment before spawning. It is an important measure to control pests
and diseases.

Three methods are dealt  with: pasteurisation by immersion in hot water,
pasteurisation by steam, sterilisation using chemical.

Immersion in hot water : This method is a form of pasteurisation. The hot
water will kill contaminants. Different types of straw can be treated in this
way for the cultivation of mushroom. The method is very easy:  only hot
water, containers and the means to keep the water hot are required. The substrate
is put in wire mesh cylinders in hot water. The water has to be kept at 70 °C for
at least 15 minutes, but 30-60 minutes is safer.

Bulk pasteurisation by steam : This method kills the unwanted organisms but
keeps the favourable ones alive. To achieve this, a temperature of 60 ºC to 70 ºC
has  to  be sustained for  at  least  8  hours;  after  which  most  pests  and diseases
(contaminants) will be eliminated.

Chemical sterilization : Substrates are sterilized chemically using Formaldehyde
and a Fungicide.
In 100 ml of water dissolve 10 ml of formalin and 5 gm of fungicide {Bavistin}.
Based  on  the  water  capacity  of  the  tank  use  the  proportion  of  chemical  as
specified on the volume of water. Immerse the amount substrate in this chemically
treated water for 24 hrs. Make sure the complete substrate is completely under the
water.
Spawning pasteurized substrate :  The substrate should have cooled down (if
pasteurised by steam/by immersion in hot water) to 30°C. The substrate to be
sun dried  or  shadow dried  in  a  clean  –  disinfected  surface  till  the  moisture
content of the substrate reaches 50% to 60 %. Different types of bags can be
used to  hold the substrate.  Thinner  the gauge the better.  First  fill  a  layer  of
substrate to adequate quantity [about 2 inch in height] and then fill the spawns
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along the side of the substrate. Again add one more layer of substrate and top it with spawn. Repeat
the process till you reach the top of the bag. Tie the bag in the top. Make holes in the bags to ensure
that enough oxygen can reach the substrate. The amount of spawn usage will depend upon the size
of the bag and the weight of the dry substrate. These bags [Mushroom beds] are suspended in the
grow rooms. The faster the grow room is filled with the beds the better it is. This helps in proper
carbon dioxide management and efficient spawn run. 

Spawn  run  :  During  spawn  run  stage  the  mycelium  will  grow  through  the
substrate. The spawn run time is different for each species and depends on the
size of the bag, amount of spawn, the strain used and the temperature. Depending
on the strain and temperature the mycelium will colonise the substrate in three
weeks and start to form fruiting bodies. When the pinheads have grown to a size
of 1 cm, the humidity should be lowered somewhat to 80% by passing fresh air
through the room.

Temperature : The ambient temperature has to fit the chosen mushroom strain.
If the temperature in the mushroom house is too high for the chosen strain, it will
be necessary to frequently mist the house. Opening the doors and windows at
night will also help keep the temperature down.

Aeration/ventilation : The mushroom house needs ventilation openings that may
also provide light.

Light :  Oyster mushrooms are very sensitive to insufficient aeration and light.
Required  light  (colour  and  intensity)  depends  on  the  strains.  Some  growers
adhere to the rule of thumb that light should be sufficient to read a newspaper
everywhere in the growing room. When the small mushrooms emerge, their form
will reveal whether they get sufficient light and aeration. If the stems are long and
the caps small, the aeration and light requirements were not met. In the complete
absence  of  light,  oyster  mushrooms  will  form no  cap  but  stipes  (mushroom
stalks) forming a coral-like structure.

Humidity : Good control of the humidity during cropping is very important for
all  types  of  mushroom. Keep the humidity high  (80-90%) by spraying water
several  times  per  day.  However,  no  water  should  be  sprayed  directly  onto
mushrooms.

Harvesting  :  The  mushrooms  are  ready  for  harvesting  in  3  days  (if  the
temperature is optimum). It will take another five to nine days for the second
flush. There is so much variability among strains and substrates used that it is
difficult  to  give  periods  for  fruiting.  Typically,  it  will  take about  one week
before  new  primordia  are  formed,  but  much  depends  on  the  local  climate
conditions  and  the  climate  control  in  the  growing  rooms.  Harvesting  is
performed by gently pulling  or  twisting  the  mushrooms from the  substrate.
Only very little substrate should be pulled out. Harvesting can continue as long
as the mycelium remains white and firm. In total, three or four flushes can be
harvested. When the substrate becomes soft and colourless, it is time to remove
it from the house.
Do not throw the spent substrate near the mushroom houses!
All waste should be removed from the working areas immediately. Pests and
diseases  present  in  the  used  substrate  can  too  easily  spread  to  the  fresh
substrate. Mushroom yields vary according to biological factors, environmental
conditions, as well as pests and diseases present during cultivation. The yield
from commercial production is about 50% of the weight of the dry substrate of
fresh oyster mushrooms. However if the environmental factors are optimum 70 to 90 % are also
reported.
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IMPORTANT PARAMETERS

Oyster Mushroom                                      Milky Mushroom
Temperature : 25 -32 °C                            Temperature : 30-37 °C
Humidity : 80 – 85 %

             

Milky Mushrooms : In case of milky mushrooms after the spawn run period the mushrooms beds
need to undergo one more process called casing. The top of the spawn run bed is cut open and filled
with a one inch layer of sterilized casing material.

Casing material preparation:
One kg of good garden sand, 250 gms of calcium carbonate and 750 gms of vermi compost or dry
cow dung.

These  materials  are  mixed  in  this  ratio  and  sterilized  by  steam method.  The  sterilized  casing
material is cooled well before application. The beds after casing are kept in specially built milky
mushroom grow out sheds.  In about a week time pin heads will start to appear on top of the casing
material and in 3 days would be ready for harvest.

WHY MUSHROOMS   ?

Mushrooms are more nutritious than most people realize. When most people imagine a nutritious
diet,  they think plenty of leafy greens and brightly- coloured fruits and vegetables. What about
mushrooms? Despite  their  often  less-exciting  colours  and technically not  being  vegetables,  our
fungal  friends  are  actually  a  powerhouse  of  nutrition.  They’re  low  in  calories,  sodium,  and
cholesterol while being high in protein, vitamins, and antioxidants.
General Mushroom Nutrition
Protein:  Yes,  protein!  Popular  species  of  edible  mushrooms normally contain  19-35% protein.
Compare that to the general protein content of the following foods:
Rice: 7.3%, Wheat: 13.2%, Soya bean: 39.1%, Milk: 25.2%
Amino acids are the building blocks of protein. There are nine amino acids essential to humans
because  our  bodies  cannot  make  them.  While  animal-based  foods  generally  contain  all  the
necessary amino acids,  plant-based proteins  are  usually low in one or  more  kind.  Mushrooms,
however, contain all nine types of essential amino acids.
Vitamins : Edible mushrooms are a fantastic source of several vitamins, especially B vitamins. The
B vitamins found in mushrooms help your body break down carbohydrates and fats and play an
important role in the nervous system. Most people are surprised to find that mushrooms are also a
great source for vitamin D. Just  like humans, mushrooms produce vitamin D when exposed to
sunlight. When it comes to getting this essential vitamin, mushrooms are the only source of produce
that can help. The key here is that they have to be exposed to sunlight. 
Minerals & Antioxidants : Mushrooms contain many essential minerals, including iron, phosphor,
copper, potassium and selenium. Selenium is a powerful antioxidant that protects us against heart
disease and some cancers. Mushrooms are one of the richest natural sources of selenium, not to
mention one of the only items you’ll find in the produce aisle that has it. One single portion of
mushrooms can provide a quarter of the daily needs of selenium.
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kky ]cmZ\na-hn-c-IÄ
tUm. \nj. Fw.-F-kv, Akn-Ìâv s{]m -̂ÊÀ, \na-hnc imkv{X hn`m-Kw, ImÀjnI tImtf-Pv,

 shÅm-bWn

`qan-bnse FÃm kky-Pm-e-§fpw Ht¶m AXn-e-[n-Itam C\w \na-hn-c-IÄ _m[n-¨n-«p-Å-h-bm-Wv.
At\Iw tImi-§-tfmSv IqSnb \qÂ cq]-¯n-epÅ kq£va Pohn-I-fmWv \na-hn-c-IÄ. _mlymhb-§Ä
CÃm¯ s]mÅ-bmb ico-c-amWv \na-hn-c-IÄ¡p-f-fXv. km[mcW-bmbn a®nÂ ImWp¶ jUv]-Z-emÀh-
I-fnÂ \n¶pw a®n-c-bnÂ \n¶pw Ch XnI¨pw hyXy-kvX-am-Wv.  hnhn[ Xc-̄ n-ep-ff 30,000 C\w \na-hn-
c-I-fnÂ 50 iX-am\w kap-{Z-§-fnepw 25 iX-am\w a®nepw 15 iX-am\w Pohn-I-fnÂ ]cm-Z-§-fmbpw 10
iX-am\w kky-§-fnse ]cm-Z-§-fmbpw Pohn-¡p-¶p. At\Iw \na-hn-c-IÄ Ah-bpsS Blm-c-¯n-\mbn
_mIvSo-cn-b-I-sfbpw  മറ് kq£va  Pohn-I-sfbpw  B{i-bn-¡p-¶p.  മറ് Nne hn`m-K-§Ä arK-§-fnepw
kky-§-fnepw ]cm-Z-ambn Pohn-¡p-¶p. 

kky-§-fnÂ  ]cm-Z-ambn  hkn-¡p¶ \na-hn-c-Isf  kky-]-cm-Z-\n-a-hn-c-IÄ  F¶p-  hn-fn-¡p-¶p.
At\Iw tImi-§-tfmSv  IqSnb hfsc t\À¯ cq]-¯n-epÅ kky-]-cm-Z-§Ä¡v cണ് anÃn ao റdn\v
Xmsg \ofhpw  0.05  anÃn-ao റdn\v  Xmsg hymkhpw  ഉണ്.  kq£va ZÀ-in\nbnÂ IqSn  am{Xsa Chsb
ImWm³ Ign-bp. kky ]cmZ \na-hn-c-I-fn-e-[n-Ihpw kky-§-fpsS thcn-s\-bmWv _m[n-¡p-¶-sX¦nepw
Nneh a®n\v apI-fn-epÅ `mKs¯bpw _m[n-¡p-¶p. 

]cmZ  kz`m-h-a-\p-k-cn¨v  kky-]-cm-Z-\n-a-hn-c-Isf  _mly-]-cm-Zw,  AÀ²m-´-cnI  ]cmZw,  B´-
cnI ]cm-Zw F¶n-§s\ aq¶mbn Xcw-Xn-cn¡mw. _mly-]-cm-Z-§Ä kky-tIm-i-§Ä¡p-ÅnÂ {]th-in-
¡p-I-bn-Ã. Ch-bpsS Xe-`m-K¯v ImWp¶ s]mf-f-bmb kqNn-t]m-epÅ Ah-bhw D]-tbm-Kn¨v tImi-§-
fnÂ  \n¶v  Ch  kky-ckw  Du റ -്sb-Sp-¡p-¶p.  B´-cnI  ]cm-Z-§Ä  km[m-c-W-bmbn  kky-tIm-i-
§Ä¡p-ÅnÂ ImW-s -̧Sp-¶p.  kky-tIm-i-̄ n-\-I¯v  {]th-in-¡p¶ Ch tImi-§Ä¡nS-bnÂ  IqSn
k©-cn-¡p-Ibpw B `mK¯v \ns¶Ãmw Blmcw kzoI-cn-¡p-Ibpw sN¿p¶p. thcp_ÔI \na-hnc,
knÌp \na-hn-c  F¶o B´-cnI ]cm-Z-§Ä kky-tIm-i-§Ä¡p-ÅnÂ IS¶p Ib-dn-b-tijw tIm-i-
§Ä¡pÅnÂ- Hcp Øe¯v \nÝe-m-h-Øbnencp¶p kkytImi¯nÂ \n¶v ckw `£n-¡p-¶p. Ch
IqSmsX hr¡ \na-hn-c, \mcI \na-hnc F¶nhsb AÀ² B´-cnI ]cm-Z-§-fmWv. Ch-bpsS Xe-`mKw
tImi-§Ä¡p-ÅnÂ ImW-s -̧Sp-¶p. ico-c-¯nsâ _m¡n `mKw thcnsâ _mly-̀ m-K¯p ImW-s¸-Sp-¶p.
 
Pohn-X-N{Iw

\na-hn-c-IÄ Ah-bpsS ico-c-L-S-\-bnÂ {]ISamb hyXymkw ImWn-¡p-¶p. kky-]-cm-Z-§-fmb
Nne -s]¬hnc-IÄ hr¯m-IrXn, \mc-§-bpsS BIrXn XpS§n hnhn[ BIr-Xn-IÄ  {]m]n-¡p-¶p.

\na-hn-c-I-fnÂ B¬-þ-s]¬ hyXymkw  {]I-SamsW¦nepw  Nne  hn`m-K-§-fnse  s]¬hnc-IÄ
_oP-k¦-e\w IqSmsX {]XypÂ]m-Z\w \S-̄ p-¶p. s]¬ hnc-IÄ Ah-bpsS ap«-IÄ H റbvt¡m Iq«-
amtbm kky-tIm-i-§-fntem a®ntem CSp-¶p. kz´w ico-c-¯nÂ Xs¶ ap«-IÄ kq£n-¡p¶ hn`m-K-
§-fp-ap-ണ്. Nneh tZl-I-h-N-¯n-t\mSv tNÀ¶ k©n-bnÂ hgp-h-gp-̧ pÅ {Zmh-I-̄ nÂ ap-«-IÄ \nt£-]n-
¡p-¶p. ap« hncnªv ]pd¯v hcp¶ \qÂ cq]-̄ n-epÅ \na-hn-c-Ip-ªp-§Ä XpSÀ¨-bm-bpÅ N«-I-g-
റep-IÄ¡v tijw ]qÀ® Zi-bn-epÅ B¬ hncbmtbm s]¬hn-c-bmtbm amdp-¶p. Hcp PohnX N{I-
¯nÂ s]¬hnc Aªqtdm A ത്e-[n-Itam ap«-IÄ CSp-¶p. B¬ hnc-Ifpw രണ്ട Zi-bn-epÅ \na-hn-
c-¡p-ªp-§fpw  a®nÂ  ImWp-¶p.  B¬  hnc-IÄ  A]-ISIm-cn-I-f-Ã.  ]qÀ®  hfÀ¨-sb-¯m¯
s]¬hn-c-Ifpw,  s]¬ hnc-I-fpw,  emÀÆ-Ifpw  Nne kv]ojo-kp-I-fnÂ A]-I-S-Im-cnIfmbn  ImWp-¶p.
\na-hn-c-I-fn-e-[n-Ihpw aq¶p-ap-XÂ A©p-hsc BgvN-bv¡p-ÅnÂ Ah-bpsS PohnX N{Iw]qÀ¯nbm¡p-
¶-Xn-\mÂ Hcp hnf-sh-Sp-¸n-\p-ÅnÂ Xs¶ At\Iw Xe-ap-d-IÄ]qÀ¯nbm¡m³ Ign-bpw. 

Blm-c-coXn
kky-]-cmZ  \na-hn-c-I-fpsS  Xe-`m-K¯v  ImWp¶  kqNn-t]m-epÅ  Ah-b-h-ap-]-tbm-Kn¨v  Ch

kky tImi-§-fnÂ apdnhv Dണ്-¡p-¶p. XÕ-abw Xs¶ Ah-bpsS Dan-\oÀ kky-tIm-i-§-fn-tebv¡v
Ip¯n-h-bv¡p-¶p. Dan-\o-cn-e-S-§n-bn-cn-¡p¶ F³ssk-ap-IfpsS {]hÀ¯\w aqew kky-tImiw {Zh-cq-]-
¯n-em-Ip¶p.  Nne  \na-hn-c-IÄ  kky-tIm-i-§Ä  Xn¶p-¶Xp-  hgn  Ah-bpsS  BIr-Xn-bnepw  LS-\-
bnepw  ]e-am-റ§fpw  kw`-hn-¡p-¶p.  Nne-h-bpsS  B{I-a-Ww-  aqew  kky-§-fpsS  thcp-I-fnÂ  റ്യaÀ
t]mepÅ  apg-IÄ  Dണ്-Ip-¶p.  F¶mÂ  a റ് Nne-h-bpsS  B{I-aWw  aqew  tImi-§Ä  DW§n
Xhn«p  \nd-̄ n-epÅ Ie-I-fmbn  amdp-¶p.  \na-hn-c-IÄ  Dണ്¡p¶ apdn-hp-I-fnÂ¡qSn  {]th-in-¡p¶
_mIvSo-cn-b-Ifpw  Ipan-fp-Ifpw  sNSn-IÄ¡v  a റ് tcmK-§Ä  hcm-\pÅ  km[y-X-IÄ  hÀ²n¸n¡p-¶p.
Nne \na-hn-c-IÄ sshd-kp-Isf hln¨v sNSn-IÄ¡v kmc-amb \miw hcp-¯p-¶p. D]-Im-c-{]-Z-amb Nne
kq£va  Pohn-I-fpsS  {]hÀ¯\§-sfbpw  Ch  XS-Ê-s -̧Sp-̄ p-¶p.  ]bdp-hÀ¤sNSn-I-fnÂ  ss\{S-P³

II. AGRICULTURE AND PESTICIDES
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BKo-c-Whpw kzoI-c-Whpw sN¿p¶ ssdt_m-knbw _mIvSo-cn-b-bpsS {]hÀ¯\s¯ Ch {]Xn-Iq-e-
ambn _m[n-¡p-¶p.

tcmK-e-£-W-§Ä
a®nÂ  hkn-¡p¶  \na-hn-c-IÄ  kky-§-fpsS  thcp-Isf  B{I-an-¡p-¶Xp  aqew  Ah-bpsS

kzm`mhnI {]hÀ¯\w XS-Ê-s -̧Sp-¶p.  thcp-IÄ¡v Pehpw eh-W-§fpw  hen-s¨-Sp-¡m³ Ign-bmsX
hcn-Ibpw thcp-IÄ AgpIn \in-¡pI hgn kky-̀ m-K-§Ä tcmK-e-£-W-§Ä {]I-S-am-¡p-¶p. C¯cw
sNSn-I-fpsS hfÀ¨ apc-Sn-¡p-Ibpw inJ-c-§Ä Ipd-bp-Ibpw Ce-IÄ aª-\n-d-am-hp-Ibpw sN¿p¶p. \na-
hn-c-IfpsS  {Ia-c-ln-X-amb hym]\w aqew tcmK-e-£-W-§-Ä {]I-S-am-Ip¶ kky-§sf Irjn `qan-bnÂ
A-§n-§mbn  ImWm³  Ignbpw.  hoXn-tb-dnb  Ce-I-tfmSv  IqSnb  sNSn-IÄ  ]IÂ  kabw  apgp-h³
hmSn  \nÂ¡p¶Xmbn  ImWmw.  Bg-̄ nÂ thtcm-Sm¯ ]¸m-b,  hmg  apX-emb kky-§Ä Im റ്Â
Deªp hogp-¶p. a®n\p apI-fn-epÅ kky-`m-K-§sf B{Ian-¡p¶ \na-hn-c-IÄ Ce NpcpfÂ, Ce-
bpsS  A{K-`m-K-§-fpsS  Icn-bÂ,  Xണ്ട ]q¦p-ebpw  Npc-pfÂ XpS-§nb {]tXy-I  tcm-K-e-£-W-§Ä
ImWn-¡p-¶p.  thcns\  B{I-an-¡p¶ Nne  \na-hn-c-IÄ thcnÂ apg-IÄ,  thcp-I-fpsS  {Iam-Xo-X-amb
hÀ²\hv, thcp-I-fpsS A{Kw hf-bÂ, XSn¨p IpdpInb thcp-IÄ, thcnsâ {]X-e-̄ n-epÅ \o AS-bm-f-
§Ä, hnÅ-ep-IÄ, thcnsâ sXmen s]mfn-ªp-t]m-IÂ, Ing-§p-I-fnÂ apg-IÄ apX-emb tcmK-e-£-W-
§Ä ImWn-¡p-¶p. 

hnf-\jvSw
\nahn-c-I-fpsS km{µ-Xbpw sNSn-I-fpsS hfÀ¨-bpsS L«hpw B{i-bn-¨n-cn¡pw hnf-\jvSw. A

´m-cm-jv{S-I-W-¡pIÄ {]Imcw hnI-knX cmjv{S-§-fnse hnf-\jvSw 8.8 iXam-\hpw hnI-kzc cmjv{S-§-
fnÂ 14.6 iX-am\hpw BWv. C´y-bnse hmÀjnI hnf-\jvSw 102 _ney³ cq]-bm-Wv. tIc-f-¯nÂ \na-
hn-c-I-fpsS B{I-aWw aqew hnf-\jvSw s\Ãv 10---þ29%, ]¨-¡-dn-IÄ 25þ30%, hmg 8þ33%, Ipcp-ap-f-Ivþ 25%,
Gew 38% F¶ tXmXn-em-Wv. 

hnhn[ C\w \na-hn-c-IÄ
\na-hn-c-Isf s]mXpsh a®n-\-Sn-bnÂ ImW-s¸-Sp-¶-h-sb¶pw a®n\p apI-fnÂ ImW-s¸-Sp-¶-h-

sb¶pw cണ്bn Xcw Xncn-¡mw. FÃm-Xcw hnc-I-fpsSbpw GsX-¦nepw Hcp Zi a®nÂ Ign-bp-¶-Xmbn
Iണ p hcp-¶p.

a®n\Sn-bnÂ ImW-s -̧Sp-¶h

thcp_ÔI \na-hn-c-IÄ
thcp-IÄ¡p-ÅnÂ ImW-s¸-Sp¶ Ch ]e-Xcw  ]¨-¡-dn-IÄ,  kpK-Ô-hy-RvP-\-hn-f-IÄ,  ]-bdp

hÀ¤§Ä, F®-¡p-cp-¡Ä,  ]g-hÀ¤§Ä, s\Ãv,  Ae-¦m-c-s¨-Sn-IÄ,  \mcp-hn-f-IÄ,  Huj-[-k-ky-§Ä,
kpKÔ hnf-IÄ XpS§n FÃm-̄ cw  hnf-I-sfbpw  _m[n-¡p-¶p.  DZm:-  satem-bvtUm-ssK³ C³tIm-
ssá-റ.  Cu P\p-ÊnÂ GXmണ് ]{´ണ് kv]ojokv DÅ-XnÂ As©-®-amWv km[m-c-W-bmbn Chn-
Ss¯ hnf-I-fnÂ Iണ്h-cp-¶-Xv. Ah sa. C³tIm-Kvssá-റ, sa. Pmhm-\n-¡, sa. lm¸vf, sa. Act\-dnb,
sa. {Kman-\n-t¡mf F¶n-h-bm-Wv. Ch-bpsS B{I-a-W-̂ -e-ambn sNSn-I-fpsS hfÀ¨ apc-Sn-¡p-Ibpw hnf-
hnÂ KWy-amb Ipd-hp-ണ m-Ip-Ibpw IqSmsX ]qhn-Sp-¶-Xn\pw Imbv¡p-¶-Xn-\pw, Ime-Xm-akw hcn-Ibpw
sN¿pw. aª-fn¸pw hm«hpw thcp-_-ÔI \na-hnc _m[n¨ sNSn-I-fnÂ s]mXpsh Iണ് -h-cp-¶p. Ch-
bpsS B{I-aWw _m[n¨ thcp-̀ m-K¯v apÅp-IÄ t]mse-tbm- h-fª BIr-Xn-bntem DÅ apg-IÄ I-
ണ p hcp-¶p. B{I-aWw _m[n¨ thcp-̀ mKw hfªp hcp-Ibpw ]pd-t¯bv¡v XÅn \nÂ¡p¶ `mK¯p
\n¶pw [mcmfw t\À¯ thcp-IÄ Dണ m-Ip-Ibpw sN¿p¶p. \na-hn-c-I-fpsS B{I-aWw aqew Dണ്Ip¶
apg-IÄ _mIvSo-cnb aqe-ap-ണ്Ip¶ apg-I-fnÂ \n¶pw XnI¨pw hyXy-kvX-am-bn-cn¡pw. _mIvSo-cnb aqe-ap- -
ണ്Ip¶ apg-IÄ thcnÂ \n¶pw thK-¯nÂ ASÀ¯n am റ m³ Ignbpw.  F¶mÂ \na-hn-c-aq-e-apണ്-
Ip¶ apg-IÄ s]s«¶v ASÀ¯n am റ m³ km[n-¡p-I-bn-Ã.  Ah thcnsâ `mK-ambn Xs¶ Ccn¡pw.
XpSÀ¨-bmbn ]¨-¡dn Irjn sN¿p¶ Øe-§-fnÂ Ch-bpsS B{I-aWw cq£-ambn Iണ് hcp-¶p. 

th\Â¡m-e-§-fnÂ  \new  DgpXp  adn-¡p-¶Xpw  {]Xn-tcm-[-ti-jn-bpÅ  C\-§Ä  Irjn
sN¿p¶Xpw BXn-tYb hnf-b-Ãm¯ a റ് hnf-IÄ D]-tbm-Kn-̈ pÅ Irjnbpw thcp _ÔI \na-hn-c-
bpsS kwJym-_ew Ipd-bv¡m³ klm-b-I-am-Wv. Xhm-c-W-I-fnÂ ImÀt_m kÄ^m³ 5 {Kmw AsÃ-¦nÂ
th¸n³ ]n®m¡v 100 {Kmw Hcp Nxp-c-{i -ao റdn\v F¶ tXmXnÂ D]-tbm-Kn-¡p-¶Xv hfsc ^e-{]-Z-am-
Wv. \SoÂ hkvXp-¡Ä 45þ55 degree celsius DÅ NqSpshf-f-¯nÂ 10þ20 an\n റ് ap¡n h¨-tijw \Sp-¶-Xp-
aqew Ch-bpsS B{I-a-Ws¯ AI റ് \nÀ¯mhp¶-Xm-Wv. IqSmsX A´À hym]\ tijn-bpÅ IoS-\m-
in-\n-I-fnÂ \SoÂ hkvXp-¡Ä ap¡n-\-Sp-¶Xpw ip]mÀi -sN¿s¸Sp¶p. th-\Â¡m-e¯v cണ് XhW
Irjn-bnSw DgpXp ad-n¡p-¶Xv \na-hn-c-I-fpsS F®hpw H¸w hnf-\-jvShpw Ipd-bv¡p-¶p. B[p-\nI coXn-
bmb Pohm-Wp-¡-fpsS D]-tbm-Khpw (hn¯p ]cn-N-c-W-̄ nepw a®nÂ tNÀ¡p¶Xpw) hfsc ^e-{]-Z-
ambn Iണ് hcp-¶p. 
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hr¡ \na-hn-c-IÄ
sNSn-IfpsS  thcns\  Xs¶-bmWv  Chbpw  B{I-an-¡p-¶Xv.  thcp-IÄ¡p-Ånepw  a®n-ep-ambn

Pohn-¡p¶ Cu ]cmZw 24 apXÂ 30 Znhkw sImണ് Hcp PohnX N{Iw ]qÀ¯nbm¡p-¶p.  thcnsâ
hnhn[ `mK§fmWv Ch-bpsS Blmcw. Ch-bpsS B{I-aWw aqew hn¯p-I-fpsS A¦p-cWw Xma-kn-
¡p-Ibpw ssXI-fpsS s]mXp-B-tcm-Ky-ØnXn tami-am-hp-Ibpw sN¿p¶p. \na-hn-c-IÄ Dണ്¡p-¶ -ap-dn-
hn-eqsS  AI¯p IS-¡p¶ _mIvSo-cnb,  IpanÄ  F¶nh sNSn-Isf  B{I-an-¡p-Ibpw  hm«-ap-ണ m-¡p-
Ibpw sN¿p¶p.  ssdtkm-_nbw aqe-apണ്Ip¶ D]-Im-c{]-Z-amb thcv  apg-Isf XS-Ê-s -̧Sp-̄ p-Ibpw
X·qew  ]mIy-P-\-I-¯nsâ  BKn-cWw  Ipd-bp-Ibpw  sNSn-bpsS  hfÀ¨ apc-Sn¨v  hnfhv  Ipd-bp-Ibpw
sN¿p¶p.

th\Â¡me  Dgp-Xp-a-dn-¡Â,  Xcn-Èn-SÂ,  [m\y-hn-f-IÄ  D]-tbm-Kn-̈ pÅ  hnf  ]cn-{I-aw,
th¸n³]n®m-¡v,  Bh-W-¡n³ ]n®m¡v XpS-§n-b-h-bpsS {]tbmKw hr¡ \na-hn-c-Isf \nb-{´n-¡p-
hm³ Hcp ]cn-[n-hsc ^e-{]-Z-am-Wv.

knÌv \na-hnc
cmP-Øm-\nÂ \n¶mWv Ch-bpsS B{I-aWw BZy-ambn dnt¸mÀ«v sNbvX-Xv. F¶mÂ Ct¸mÄ

lcn-bm-\, ]©m-_v, P½p-þ-Im-ivaoÀ, lnam-NÂ {]tZ-iv, UÂln, a²y-{]-tZiv F¶n-hn-S-§-fn-seÃmw Ch-
bpsS B{I-aWw km[m-c-W-bm-bn-«p -ണ്.  C´y-bnse Hcp {][m\ [m\y-hn-f-bmb tKmX-¼nse  tamÄb
F¶ tcmKapണ്¡p-¶Xv Cu hÀK¯nse \na-hn-c-I-fm-Wv. knÌv \na-hn-c-I-fnÂ B¬ hnc-IÄ¡v \qÂ
BIr-Xnbpw s]¬ hnc-IÄ¡v \mc-§-bpsS BIr-Xn-bp-am-Wv. Hcp hnf-bpsS Ime-b-f-hnÂ Hcp PohnX
N{Iw ]qÀ¯nbm¡mt\ Chbv¡p Ignbq.  BXn-tYb hnf-I-fn-Ãm¯ Ah-k-c-§-fnÂ knÌv  cq]-¯n-
emWv Ch {]Xn-Iqe kml-N-cy-§-Ä XcWw sN¿p¶Xv. tKmX-t¼m, _mÀen-tbm, Irjn sN¿p¶  Hcp
{Kmw a®nÂ 20 ap«-Itfm emÀh-Itfm Dsണ¦nÂ t]mepw AXv hnf\jvSw hcp-¯m³ ]cy-]vX-amWv. tIc-
f¯nÂ  s\Ãn-s\bpw hmg-sbbpw B{I-an-¡p¶ {][m\ \na-hn-c-bm-WnXv.  aª-fn- v̧,  hfÀ¨ apc-Sn-̧ v,
A§n-§m-bpÅ {Ia-a-Ãm¯ hfÀ¨ F¶n-h-bmWv  sNSn-I-fnÂ ImWp¶ tcmK-e-£-W§Ä. IqSmsX
Xmsg- -̧d-bp¶ _mly-e-£-W-§fpw C¯cw sNSn-I-fnÂ ImWm-hp-¶-Xm-Wv. 

Ce-I-fpsS F®hpw hep-̧ hpw Ipd-bp-I, Nn\-¸p-I-fpsS F®w Ipd-bp-I, IXn-cp-IÄ hcm³ Xma-
kn-¡pI,  IXnÀa-WnIfpsS  F®w  Ipd-bpI  apX-em-b-h.  thcp-I-fntem  a®ntem  BWv  knÌp  \na-
hncIfpsS km¶n²yw. knÌp \na-hn-c-IÄ¡v BXn-tYb hnf-IÄ Ipd-hm-b-Xn-\mÂ hnf-Nw-{I-aWw hgn
Hcp ]cn[n hsc Chsb \nb-{´n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. tKmX-¼n\p ]Icw ISpIv, ]b-dp-hÀ¤ hnf-IÄ, Dep-h,
PocIw XpS-§nbh Ht¶m c ണണ്hÀjw Irjn  sN¿p¶Xv  B{I-a-Ww-  Ip-d-bv¡m³ klm-bn-¡p¶p.
CXp  IqSmsX  {]Xn-tcm-[-amÀ¤-§-fmb  Xmsg  ]d-bp¶  coXn-Ifpw  Ah-ew-_n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  {]Xn-
tcm[ tijn-bpÅ C\-§Ä Irjn sN¿pI, th\Â¡me Dg-hv, sIWn-hn-f-I-fpsS D]-tbm-Kw, A[nI
Pe-tk-N\w, ISpIv ]n®m-¡v, th¸n³ ]n®m¡v Ch a®nÂ tNÀ¡pI.

a®n\p apI-fnÂ ImW-s -̧Sp¶ \na-hn-c-IÄ
a®n\p apI-fnÂ ImWp¶ Hcp {][m-\-s¸« \na-hn-c-bmWv tKmX¼v KmÄ \n-a-hn-c. t]cp kqNn-̧ n-

¡p-¶-Xp-t]mse  C¯cw  hnc-IÄ  apg-IÄ  Dണ്¡p-¶p.  Ch  a®nÂ  A[n-h-kn-¡p-¶p.  hn¯nÂ
IqSn]pXnb Øe-§-fn-tebv¡v hym]n-¡p-¶p. hn¯nÂ ImWp¶ apg-IÄ Pemwiw hen-s¨-Sp¯v arZp-
hmbn s]m«pIbpw AXnÂ \n¶pw cണ്w Zi-bn-epÅ emÀh-IÄ ]pd¯p hcn-Ibpw sN¿p¶p. AXn\p
tijw Ce-I-sfbpw Ch B{I-an-¡p-¶p. tKmX¼p sNSn-IÄ ]q¡p¶ ka-b¯v Ce-I-fnÂ \n¶pw IXn-
cn-tebv¡v Ch F¯p-¶p. 20 apXÂ 25 Znhkw hsc {]mb-apÅ sNSn-IfnÂ a®n-t\mSv tNÀ¶pÅ `mKw
hoÀ¯p  ImWp-¶p.  C¯cw  sNSn-I-fnÂ,  km[m-cW  Btcm-Ky-apÅ  sNSn-I-sf-¡mÄ  Nn\-¸p-I-fpsS
F®hpw  sNSn-I-fpsS  hfÀ¨bpw  IqSp-X-em-bn-cn¡pw.  Ce-IÄ hf-ªn-cn-¡p-Ibpw  Ah-bnÂ s]m§n-
btXm Ipgn-ªtXm Bb s]m«p-IÄ ImWp-Ibpw sN¿p¶p. IXn-cp-IÄ sNdpXpw hoXn-tb-dn-b-Xp-am-bn-cn-
¡pw.  Ch-bnse apg-IÄ BZyw ]¨ \nd-̄ nepw ]n¶oSv  Xhn«p \nd-̄ nepw ImW-s -̧Sp-¶p. tKmX¼p
hn¯p-IÄ /aWn-I-fmWv apg-I-fmbn cq]m-´-c-s -̧Sp-¶-Xv.

km[m-c-W-bmbn  Cu \na-hn-c-tbm-sSm¸w Hcp  _mIvSo-cn-bÂ tcmKhpw  ImW-s -̧Sp-¶p.  sbtÃm
Ébow tdm«v AYhm  തത്ക്്ണര്ഗട F¶-dn-bs¸Sp¶p. Cu tcmKw _m[n¨ sNSn-I-fnse Ce-bpsS apI-
fnÂ aª \nd-̄ nÂ ]i t]mepÅ Hcp {ZmhIw ImWmw. Cu {Zm-hIw Ce-bpsS A റ¯v HgpIn h¶-
tijw DW§n aª\nd-¯nÂ I« ]nSn-¨n-cn-¡p-¶Xv ImWmw. tcmKw _m[n¨ sNSn-I-fnÂ Nn\-̧ p-IÄ
IqSnbpw hen¸w Ipd-ªpw ImW-s¸-Sp-¶p. Ch-bnÂ hn¯p-Itfm apg-Itfm Dണ്Ip-¶-X-Ã. Cu tcmKw D
ണ് -¡m³ _mIvSocnb¡v \na-hn-c-bpsS km¶n²yw IqSntb Xocq.

\na-hn-c-sbbpw _mIvSo-cn-bÂ tcmK-s¯bpw \nb-{´n-¡m³ Btcm-Ky-apÅ hn¯p-IÄ sXc-sª-
Sp-¡-emWv G റhpw {][m\w. CXn-te-bv¡mbn hn¯ns\ 10 % hocy-apÅ D¸p-em-b-\n-bnÂ CSp-I. \na-hn-c-
_m-[-bpÅ hn¯p-IÄ D]-cn-X-e-¯nÂ s]m§n-¡n-S-¡pw. C§s\ Btcm-Ky-ap-ff hn¯p-Isf thÀXn-cn-
s¨-Sp¡mw. Ahsb shÅ-¯nÂ IgpIn D¸p-am റ് XW-enÂ DW¡n hnX-bv¡m³ D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-
Wv. 
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]¨-¡-dn-I-fnse ssPhnI \na-hnc \nb-{´Ww
tUm. \nj. Fw.-F-kv, Akn-Ìâv s{]m^-ÊÀ, \na-hnc imkv{X hn`m-Kw, ImÀjnI tImtf-Pv, 

shÅm-bWn

IoS\m-in-\n-I-fpsS  AanX  D]-tbmKw  \½psS  ]cn-Øn-Xnbv¡pw  Btcm-Ky-̄ n\pw  hcp-̄ p¶
B]¯v Xncn-̈ -dnª P\-§Ä kz´w ho«p-ap-റ -¯p-Xs¶ ]¨-¡dn Irjn F¶ Bi-b-̄ n-te-bv¡v Xncn-
ªn-cn-¡p-¶p. C¯-cp-W-̄ nÂ Gsd {]m[m-\y-aÀln-¡p-¶ -H-¶mWv ssPho-I-amb tcmK-þ-IoS \nb-{´-
Ww. 

hnf-Isf B{I-an-¡p¶ kq£va Pohn-I-fnÂ \mw A[nIw {i²n-¡m-¯Xpw F¶mÂ hnf-Isf
Imcy-ambn  _m[n-¡p-¶-Xp-amb H¶mWv \na-hn-c-IÄ. ]¨-¡dn  CS-hn-f-bmbn Irjn sN¿p¶ sX§n³
tXm¸p-I-fnepw hmgt¯m«§-fnepw Htc ]¨-¡dn Xs¶ BhÀ¯n¨v Irjn sN¿p¶ tXm«-§-fnepw Ch-
bpsS B{I-aWw cq£-amWv. thcp-_-ÔI \na-hn-c-IÄ, hr¡ \na-hn-c-IÄ, knÌv \na-hn-c, kÀ¸nf\na-
hnc, sNSn apc-Sn-¸³ \na-hn-c-IÄ, NpcnI \na-hn-c-IÄ F¶n-h-bmWv ]¨-¡dn hnf-Isf B{I-an-¡p-¶-h.
Ch hnf-I-fpsS thcn-\-It¯m ]pdt¯m apdn-hp-ണ്¡n kkyckw `£n-¡p-¶p. AXp-hgn hnf-IÄ¡v
t]mj-I-§-fp-sSbpw Pe-¯n-sâbpw A]-cym-]vXX A\p-̀ -hs¸Sp¶p. X·qew, hnf-IÄ hfÀ¨ apc-Sn- v̧,
aª-fn v̧  XpS-§n-b-hbv¡v  hnt[-b-am-Ip-¶p.  IqSmsX,  a®nÂ  Bh-iy-¯n\v  CuÀ¸w
\ne-\nÂ¡pt¼mgpw sNSn-IÄ ]IÂ ka-b¯v hmSp-¶-Xmbn ImWp-¶p. \nam-hn-c-IÄ Dണ് -¡p¶ apdn-hp-
IÄ tcmK-Im-cn-I-fmb Ipan-fp-I-sfbpw _mIvSo-cn-b-I-sfbpw £Wn¨p hcp¯n hnf-I-fnÂ hm«w Dണ്-¡p-
¶p. \nahn-c-IfpsS B{I-aWw cq£-am-Ip-t¼mÄ sNSn-I-fnÂ ]qhn-Sp-¶-Xn\pw Imbv¡p-¶-Xn\pw Ime-Xm-
akw t\cn-Sp-Ibpw hnfhv KWy-ambn Ipd-bp-Ibpw sN¿p¶p. 

\na-hn-c-I-fpsS km\n[yw Xncn-̈ -dn-bp-¶-Xn-\p-thണ് hnf-IÄ¡v Np റ്apÅ a®p tiJ-cn¨v  ]cn-
tim-[\ \S-t¯ - -ണXv A\n-hm-cy-amWv. cണ് {Kmw a®nÂ \mse®-̄ nÂ IqSp-XÂ \na-hn-c-IÄ ImWp-
t¼mÄ \nb-{´W amÀ¤-§Ä kzoI-cn-t¡--- -ണXm-Wv.- Iq-SmsX thcp-_-ÔI \na-hn-c-IÄ B{I-an¨ thcp-I-
fnÂ Ffp- -̧¯nÂ ASÀ¯n-am റ m-\m-Im¯ Xcw apg-IÄ ImWm-\mIpw. knÌv \na-hnc _m[n¨ thcp-]-
Sew Hcp lm³Uv se³kv D]-tbm-Kn¨v \nco£n-¨mÂ shÅ-\n-d-̄ n-epÅ knÌp-IÄ ]റ -്bn-cn-¡p-¶Xv
ImWmw. 

thcp-_-ÔI \nam-hnc  
Ch-bnÂ  B¬ s]¬ hyXymkw  {]I-S-am-Wv.  B¬ hnc-IÄ  \qÂ  cq]-¯nepw  s]¬hn-c-

IÄ \mc-§-bpsS BIr-Xn-bnepw ImW-s¸-Sp-¶p. {]mb-]qÀ¯nbmb \na-hn-c-IÄ 300 apXÂ 400 ap«-IÄ
tZl-I-h-N-̄ n-t\mSv tNÀ¶ k©n-bnse hgp-h-gp-̧ pÅ {Zmh-I-̄ n-\p-ÅnÂ \nt£-]n-¡p-¶p. ap«-hn-cnªv
\qÂcq-]-¯n-epÅ \na-hnc emÀh-IÄ ]pd¯p hcp-¶p. Ch-bpsS PohnX N{Iw aq¶p-ap-XÂ A©p-hsc
BgvN-I-fm-Im-bmÂ Chbv¡v Hcp hnf-sh-Sp-¸n-\p-ÅnÂ Xs¶ At\Iw Xe-ap-d-IÄ ]qÀ¯nbm¡m³ Ign-
bpw.

ap« hncnªp ]pd-¯p-h-cp¶ cണ്w Zi-bn-epÅ emÀh-I-fmWv B{I-a-W-Imcn. B´-cnI ]cmZ
hn`m-K-¯nÂ hcp¶ Cu \na-hnc Xe-`m-K¯v ImWp¶ kqNn-t]m-se-bpÅ Ah-b-h-ap-]-tbm-Kn¨v kky-
§-fpsS  \ocv  Du റ -്¡p-Sn-¡p-Ibpw  Dan-\oÀ  kky-tIm-i-§-fn-tebv¡v  Ip¯n-h-bv¡p-Ibpw  sN¿p¶p.
Dan-\ocnÂ AS-§n-bn-cn-¡p¶ F³ssk-ap-I-fpsS {]hÀ¯\w aqew IAA t]mepÅ hfÀ¨m-tlmÀtam-Wp-
IÄ tImi-§-fnÂ Dണ്-Ip-Ibpw tImi-§Ä hep-Xm-Ip-Ibpw sN¿p¶p. CXnsâ ^e-ambn thcp-I-fnÂ
റ്യaÀ t]mepÅ apg-IÄ cq]-s -̧Sp-¶p. 

\na-hn-c-I-fpsS  B{I-aWw thcp-I-fpsS  kz`m-hnI  {]hÀ¯\s¯ XS-Ê-s¸-Sp-¯p-¶p.  thcp-I-
fpsS amÀ±-h-ap-Å -`m-K¯v Xpf¨v  Ch thcn-\p-ÅnÂ {]th-in¨v  Im¼v Xn¶p-I-f-bp-¶-Xnsâ ^e-ambn
thcp-IÄ¡v £Xw kw`-hn-¡p-¶p. Cfw thcp-Isf B{I-an-¡p-¶-Xnsâ ^e-ambn thcnsâ hfÀ¨ apc-
Sn¨v {ItaW Agp-In-t¸m-Ip-¶p. CXp-aqew a®nÂ \n¶pÅ t]mjI hkvXp-¡-fpsS BKn-cWw aµ-K-Xn-
bn-em-Ip-¶p.  CXv  hfÀ¨  apc-Sn-¡p-¶-Xn\v  Imc-W-am-Ip-¶p.  \na-hn-c-IÄ  Dണ്-¡p¶  apdn-hp-I-fn-eqsS
AI¯p IS-¡p¶ _mIvSo-cnb,  IpanÄ F¶nh sNSn-IÄ¡v  a റ് tcmK-§Ä hcp-hm-\pÅ km[yX
hÀ²n¸n¡p-¶p. aª-fn¸pw hfÀ¨m-ap-c-Sn¸pw _m[n¨ \na-hnc B{I-a-W-ta റ sNSn-Isf ImÂ t]mj-Im-
lm-c-¡p-d-hnsâ e£-W-ambn sX റ്²-cn-¡m-dp-ണ്.

knÌv \nahnc
Imt_-Pn-sâbpw tImfn-̂ vf-h-dn-sâbpw thcp-]-S-e-¯nÂ ImWp¶ Cu \na-hn-c-bpsS B{I-aWw

aqew aª-fn¸v, hfÀ¨ apc-Sn-¸v, A§n-§mbn {Ia-a-Ãm¯ hfÀ¨ F¶o e£-W-§Ä sNSn-IÄ ImWn-
¡p-¶p.  \na-hn-c-bpsS  F®w IqSp-X-epÅ Irjn  Øe-§-fnse  sNSn-IÄ ]IÂ ka-b¯v  hmSp¶p.
IqSmsX ]pXp-Xmbn hcp¶ thcp-IÄ t\À¯v \mcp-t]mse Bbn-̄ o-cp-¶p. Hcp lm³Uvse³kv D]-
tbm-Kn¨v  \nco-£n-¡p-I-bm-sW¦nÂ thcp-]-S-e-̄ nÂ sNdnb shÅ \nd-¯n-epÅ knÌp-IÄ ]റ -്bn-cn-
¡p-¶Xp ImWmw. Cu Zi-sb-bmWv knÌv F¶p-]-d-bp-¶Xv. {]Xn-Iqe ]cn-Øn-Xnsb AXn-Po-hn-¡m-\p-Å-
XmWv Cu Zi. A\p-Iqe kml-Ncyw e`n-̈ mÂ ap«-IÄ hncn-ªv Ipªp-§Ä Dണ്bn IhNw s]m«n¨v
a®n-tebv¡v IS-¡p-¶p. B´-cn--I-]-cm-Z-amb Cu \na-hnc thcp-IÄ¡p-ÅnÂ {]thin¨v AI-Im¼v Xn¶p
\in-̧ n-¡p-¶p.
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IoX-Ime ]¨-¡dn hnf-bmb Dcp-f-¡n-g§nsâ Hcp {][m\ i{Xp-hmWv tKmÄU³ knÌv \nahnc
F¶-dn-b-s -̧Sp¶ t¥mt_m-sU-d.  Imt_-Pnepw  tImfn-^vf-h-dnepw  \miw hnX-bv¡p-¶Xv  sl റ-tdm-sUd
F¶ P\p-knÂs¸-Sp¶ \na-hn-c-I-fm-Wv. t¥mt_m-sU-d P\p-knÂ hcp¶ \na-hnc 5 apXÂ 7 BgvN-IÄ
sImണ് Pohn-X-N{Iw  ]qÀ¯nbm¡p-¶p.  BXn-tYb kky-̄ nsâ  thcnÂ \n¶pw  hcp¶ {kh-§Ä
knÌv hncn-bp-¶-Xn\pw Ipªp-§Ä ]pd¯p hcp-¶-Xn\pw klm-bn-¡p-¶p. emÀh-IÄ thcp-IÄ Xpf¨v
DÅnÂ IS-¡p-Ibpw B´-cn-I-]-cm-Z-ambn sNSn-bn-Â \n¶pw t]mjWw hen-s¨-Sp-¡p-Ibpw sN¿p¶p.
\mev N«-s]m-gn-¡-en\p tijw hr¯m-IrXn {]m]n-¡p¶ s]¬hn-c-IÄ thcnÂ ]റ്¸n-Sn-¨n-cn-¡p-¶p. Ch-
bv¡v shÅ/aª \nd-am-Wv. ]n¶oSv sNSn-bpsS hnf-sh-Sp¸v ka-b-am-Ip-t¼mÄ Cu knÌp-IÄ Xhn-«p-\n-d-
am-hp-I-bpw  a®nÂ hogp-Ibpw  sN¿p¶p.  BXn-tYb kky-¯nsâ A`m-h-¯nÂ Cu knÌp-IÄ 15
hÀjw hsc hncn-bmsX a®nÂ InS-¡p-¶p. 

\na-hn-c-bpsS B{I-aWw IqSp-X-epÅ Øe-§-fnÂ \n¶pw thcpw a®pw tiJ-cn¨v em_p-I-fnÂ
Ab¨v ]cn-tim-[n-¡pI hgn Ch-bpsS B[nIyw a\-kn-em¡mw. ag-¡m-es¯ At]-£n¨v th\Â¡m-e-
§-fnÂ thcnÂ Ch-bpsS F®w IqSp-X-embn ക്ട്ന്ണ്. CXn\p {][m-\ -ImcWw a®nse A\p-tbm-Py-a-
Ãm¯ A´-co£w AXn-Po-hn-¡p-¶-Xn\v Ch thcnÂ Ib-dn-¡q-Sp-¶-Xm-Imw. 

kÀ¸nf \na-hnc: slentIm ssSe³Ikv F¶-dn-b-s¸-Sp¶ Ch {][m-\-ambpw thcnsâ _mly-̀ m-
K¯p \n¶pw B{I-an¨v  kky-ckw `£n-¡p-¶-h-bm-Wv.  thcn\v ]pd-sa-bp-ണ്Ip¶ apdn-hp-I-fnÂ¡qSn
Ipan-fpIfpw _mIvSo-co-b-Ifpw thcn-\p-ÅnÂ hym]n¨v thcv Noªv t]mIp-¶p. 

thcp-No-bÂ \na-hnc
ssSe³ tImdn³Ikv {_mkntI F¶-dn-b-s¸-Sp¶ Cu \na-hnc thcp-Xp-f¨v apdn-hpണ് -¡p-¶p.

Cu  \na-hnc  thcnÂ  Dണ്¡p¶  apdn-hnÂ¡qSn  ssdk-IvtSm-Wnb  skmfm\n  F¶ tcmK-Im-cn-bmb
IpanÄIqSn _m[n¨v tImfn ^vfhÀ hn¯p-I-fpsS A¦p-cW tijn 97 iX-am\w hsc Ipd-bp-¶p. Cu
\na-hnc ap«-bn-Sp-¶Xpw Ipªp-§Ä hncn-bp-¶Xpw hnhn[ Zi-IÄ ]qÀ¯nbm¡p-¶Xpw thcn-\pÅnÂ
Xs¶-bm-bXn-\mÂ Chsb B´-cnI ]cm-Z-§Ä F¶-dn-b-s -̧Sp-¶p. kq£va ]cn-tim-[-\-bnÂ B{I-aW
hnt[-b-amb thcp-Ifn-Â Idp-¯tXm Xhn-«p-\n-d-̄ n-ep-ÅtXm Bb ]mSp-IÄ ImWmw. 

]mcm-ss{S-s¡m-tUm-dkv \na-hnc 
Ch-bpsS B{I-aWw aqew Ìv_o-dp«v F¶ tcmK-e-£Ww Dണ്-Ip-¶p. _mly-`-£n-I-fmb Cu

\na-hn-c-IÄ sNSn-I-fpsS thcnsâ A{K-̀ m-K¯v B{I-an-¡p-¶-Xnsâ ^e-ambn thcp-IÄ XSn¨v apc-Sn-¡p-
¶p. 

\nb-{´-W-amÀ¤-§Ä 
\na-hn-c-I-fpsS km¶n[yw cണ് ap-XÂ 4 hsc \na-hnc cണ് {Kmw a®nÂ F¶ ]cn-[n-bnÂ Ihn-

bp-t¼mÄ hnf-IÄ¡v D]-{Z-h-I-c-am-Ip-¶p. B{I-aW hnt[-b-amb ioX-Ime ]¨-¡-dn-  hnfI-fpsS thcp-
Ifpw thcp-]-S-e-̄ n\v Np റ -്apÅ a®pw ]cn-tim-[n¨v Ch-bpsS B[nIyw a\-kn-em¡mw. a®nÂ Ch-
bpsS kwJy {Iam-Xo-X-ambn s]cp-Im-Xn-cn-¡m³ Xmsg ]d-bp¶ D]m-[n-IÄ  IÀj-IÀ¡v kzoI-cn-¡m-hp-
¶-Xm-Wv. 

 Irjn-bnSw X¿m-dm-Ip-t¼mÄ \new \¶mbn DgpXv Ipd-ªXv Hcm-gvN-sb-¦nepw shbnÂ sImÅm³ A\p-h-Zn-¡p-I.
 BXn-tYb hnf-b-Ãm¯ kky-hn-f-IÄ D]-tbm-Kn-¨pÅ hnf ]cn-{I-a-Whpw If \nb-{´-Whpw 
 \gvk-dn-I-fnÂ th¸n³ ]n®m¡v N. ao റ-dn\v 200 {Kmw F¶ tXmXnÂ D]-tbm-Kn-¡pI.
 th\Â¡m-e¯v \gvk-dn-IÄ Dgp-Xn«v shÅw Xfn¨ tijw 150 KmPv I«n-bpÅ t]mfn-̄ o³ jo റ് D]-tbm-Kn¨v

hmbp IS-¡m¯ coXn-bnÂ aqSn-s¡«n aq¶m-gvN-tbmfw kqcy-Xm-]o-I-cWw \S-̄ p-I. 
 ]¨-¡dn hn¯v ]mIp-¶-Xn\v cണ്gvN ap¼v Xhm-c-W-I-fnÂ Imt_-Pv, Izmfn-^vf-hÀ F¶o sNSn-I-fpsS Ah-in-jvS-

§Ä a®nÂ tNÀ¯v \\¨ tijw hmbp IS-¡m¯ coXn-bnÂ t]mfn-̄ o³ jo റ് sImണ് aqSn ssPh-[q-ao-I-
cWw  \S-¯p-I. 

 ssPh-\n-a-hnc \min-\n-I-fmb ss{St¡msUÀa, kyq-tUm-sam-Wmkv ^vfqd-sk³kv, ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw sseem-
kn\w F¶n-h-bnÂ GsX-¦n-ep-sam¶v  N.-ao-റdn\v  25  {Kmw  F¶ tXmXnÂ 1  Intem DW¡ NmW-I-s¸m-Sn-bnÂ
tNÀ¯v \gvk-dn-X-S-§-fnÂ D]-tbm-Kn-¡p-I. 

 shണbpsS thcp _ÔI \na-hn-csb \nb-{´n-¡p-¶-Xn\v,  ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw sseem-kn\w, ss{St¡m-UÀa
lmÀkn-bm\w G¶o Ipan-f-IÄ (tNm¡p-s]m-Sn-bnÂ hfÀ¯n-bXv) 20 {Kmw  Hcp Intem hn¯n\v F¶ Af-hnÂ
hn¯p ]cn-N-cWw \S-¯p-I.

 shണ,  hgp-X\  F¶nhbpsS  Irjn  Øe¯v,  ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw  sseem-kn\w/  ss{St¡m-sUÀa  lmÀkn-
bm\w F¶o Ipan-f-IÄ Hcp slIvS-dn\v 2.5 Intem F¶ tXmXnÂ 2.5 S¬ Imen hf-hp-ambn tNÀ¯v a®nÂ
tNÀ¡p-I.

 \gvk-dn-I-fnÂ ]dn¨p \Sp-¶-Xn\v ap³]mbn ssXI-fpsS thcp-`mKw 2 iX-am\w taÂ¸-dª GsX-¦nepw ssPh-\n-
a-hn-c-\m-in-\n-bnÂ Hcp aWn-¡qÀ ap¡n h¨-Xn-\p-tijw Irjn-bn-S-§-fnÂ \Sp-I.

 ssXIÄ ]dn¨v \S-¶p-Xn\v cm-gvN¡v ap¼v N. ao-റ -dn\v 100 {Kmw th¸n³ ]n®m¡v a®nÂ tNÀ¡p-I.
 th¸-[n-jvTn-X-amb  th¸n³  ]n®m¡v,th¸n³Ip-cp,th¸ne  F¶nh  a®nÂ  tNÀ¡pI  hgn  \na-hn-c-Isf  \nb-

{´n¡mw.  th¸n³ ]n®m¡v  kq£va-Po-hn-I-fpsS  {]hÀ¯-\-̄ mÂ hnL-Sn-¡p-¶-Xnsâ ^e-ambn  \na-hn-c-Isf
\in-¸n-¡p-¶ LS-I-§Ä a®n-ep-ണ്-Ip-¶p. IqSmsX Ipan-fp-I-sfbpw _mIvSo-cn-b-I-sfbpw B{i-bn-¡p-¶ D]-Im-cn-
I-fmb \na-hn-c-I-fpsS F®w hÀ²n-¡p-Ibpw a®vhf-¡q-dp-Å-Xmbn amdp-Ibpw sN¿p-¶p. 
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ssPhnI \nahnc \nb-{´Ww t]mfn-lu-kp-I-fnÂ
tUm. \nj. Fw.-F-kv, Akn-Ìâv s{]m^-ÊÀ, \na-hnc imkv{X hn`m-Kw, ImÀjnI tImtf-Pv, 

shÅm-bWn

X¡mfn,  hgp-X-\,  shണ,  Im]vkn-¡w,  Ae-¦m-c-s¨-Sn-IÄ  F¶nh  t]mfn-lu-kp-I-fnÂ  Irjn
sN¿pt¼mÄ XpÅn  \\-bn-eqsS t]mj-I-§fpw  shÅ-hpw  XpSÀ¨-bmbn  sNSn-bpsS  thcp-]-S-e-̄ nÂ
F¯n-s¸-Sp-¶-Xn-\mÂ a®nÂ hkn-¡p¶ \na-hn-c-IÄ s]റ -്s]-cp-Im³ A\p-Iq-e-amb kml-Ncyw e`n-
¡p-¶p. t]mfn lukp-I-fnse \na-hn-c-\n-b-{´-W-¯n\v

1. t]mfn-lukv \nÀ½n¡p¶-Xn-\pÅ Øew Xnc-sª-Sp-¡p-t¼mÄ XpSÀ¨-bmbn ] -̈¡dn Irjn sN¿p¶ Øe-
§Ä Hgn-hm-¡p-I.  IqSmsX \na-hn-c-_m-[-bp ണണ് F¶-dn-bp-¶-Xn\v  200  {Kmw  a®v  em_nÂ sImSp¯v  ]
cntim[n¡pI.

2. t]mfn-lu-knÂ \Sp-¶-Xn\v ssXIÄ X¿m-dm-¡p-t¼mÄ a®n-Ãm¯ sImt¡m-]n-റ്, shÀan-¡p-te-റ്, t]Àsse റ്
am[y-a-§Ä D]-tbm-Kn-¡p-I. t]m«nwKv an{inXw X¿m-dm-¡p-t¼mÄ a®v D]-tbm-Kn-¡p-I-bm-sW¦nÂ 150tKPv
I«n-bpÅ kpXm-cy-amb t]mfn-̄ o³ jo റ് D]-tbm-Kn¨v kqcy-Xm-]o-I-cWw \S-¯p-I. 

3. t]mfn-lu-kn\p-Ånse a®v \na-hn-c-_m-[-bp ണണ് F¶v ]cn-tim-[n¨ tijw ssXIÄ \Sp-I. \na-hn-c-_m-[-
bp തണ¦nÂ  \na-hnc \nb-{´W amÀ¤-§Ä Ah-ew-_n-̈ -tijw a®v ]cn-tim-[n-¡p-I. 

4. \na-hn-c-_m-[n¨  t]mfn-lu-kpI-fnÂ  Irjn  sN¿p¶  hnf-I-fpsS  thcnÂ  \na-hn-c-I-fpsS  ap«-¡q-«-§Ä
ImWmw. apg-IÄ¡p-ÅnÂ Bbn-c-¡-W-¡n\v ap«-IÄ \nt£-]n-¡p-¶-Xn-\mÂ thcp-]-Sew apgp-h-\mbn am റ്
t]mfn-lu-knÂ \n¶pw AIse Iq«nbn«v I¯n-¡p-I. C§s\ sN¿pI hgn GI-tZiw 80 apXÂ 90 iX-am\w
hsc \na-hn-c-Isf \in-¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. Hcp Irjn Ign-ªmÂ GÃm-hÀj-hpw th\Â¡m-e v̄ thcp-]-Sew
apgp-h³ \o¡w sNbvX-tijw t]mfn-lu-kn\pÅnÂ a®v \¶mbn DgpXv adn¨v \nc-¸m-¡nb tijw \bv¡p-
I. 25µm I«n-bpÅ kpXm-cy-amb t]mfn-¯o³ jo റ് D]-tbm-Kn¨v aqSp-I. cണ് apXÂ aq¶mgvN hsc t]mfn
lukv Xpd-¡msX AS-̈ n-Sp-I. kqcy-Xm-]o-I-cWw hgn \qdp-i-X-am\w \na-hn-c-_m[ \nb-{´n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

5. PohmWpk¼p-jvS-amb  ssPh-hfw  a®nÂ  tNÀ¡pI  hgn  \na-hnc  _m[  XSbmw.  ss{St¡m-sUÀa
th¸n³]n®m¡v NmWI an{inXw 1:10:90 F¶ A\p-]m-X-̄ nÂ Dണ്¡n t]mfn-lu-kn\pÅnÂ tNÀ¡pI
hgn  \na-hn-c-Isf  ^e-{]-Z-ambn  \nb-{´n¡mw.  kyqsUm-sam-Wmkv  v̂fqd-sk³kv,  ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw
sseem-kn\w, s]mt¨m-\nb ¢man-tUm-kvt]m-dnbw F¶o Pohm-Wp-¡fpw NmWIw AsÃ-¦nÂ shÀan-I-t¼m-
ÌnÂ k¼p-jvS-am¡n D]-tbm-Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  Hcp G¡À t]mfn-lu-knÂ Hcp S¬ NmWIw thn-hcpw.
Pohm-Wp-¡-fnÂ ss{St¡m-sUÀa (2 x108 cfu/cc) kyqsUm-sam-Wmkv (2 x108 cfu/cc)  Chbnte-sX¦nepw 2 Intem/
2 en റÀ Hcp S®n\v F¶-tXm-XnÂ NmWIw AsÃ-¦nÂ shÀan-I-t¼m-Ìpambn tNÀ¡Ww. PohmWp NmWI
an{inXw \¶mbn IqSn¡eÀ¯nb tijw \\-bv¡p-I. hmg-bn-e, Hme AsÃ-¦nÂ Nm¡v Ch-bn-te-sX¦nepw
sImണ്aqSn XW-enÂ XWp-̧ pÅ Øe v̄ h¡p-I. an{inXw a®p-ambn tNcmsX Nmt¡m, Hmetbm ¹mÌnIv
jo ണറ് a®n\p ]pd v̄ CSWw. IqSmsX kqcy-{]-Imihpw agbpw GÂ¡msX t\m¡-Ww. Hcm-gvN-I-gnªv
Cu an{inXw Cf-¡p-I. hoണ്ട \\-bv¡p-I. aqSn aq¶p apXÂ 4 BgvN-hsc kq£n-¡p-I. Cu kabw t]mfn-
lu-kn-\p-ÅnÂ kqcy-Xm]oIcWw \S-̄ p-Ibpw \Sp-¶-Xn-\pÅ ssXIÄ X¿m-dm-¡p-Ibpw sN¿mhp¶-Xm-Wv.
kqcy-Xm-]o-I-c-W-̄ n\v  tijw t]mfn-̄ o³ jo റ -്IÄ t]mfn-lu-knÂ \n¶pw am റ്b-tijw XS-§-fp-m¡n
taÂ  a®p-ambn  Pohm-Wp-k-¼p-jvS-amb  ssPh-h-f-§fpw  tNÀ v̄  tbmPn-¸n¡pI.  ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw
sseem-knkw/s]mt¨m-\nb ¢man-tUm-kvt]m-dnb G¶o Pohm-Wp-¡Ä \na-hn-c-I-fpsS ap«-Isf ]cm-Zo-I-cn-¡p-
¶p. taÂ¸-dª coXn-bnÂ Ch D]-tbm-Kn¨pw Pohm-Wp-k-¼p-jvS-ssP-h-h-fw X¿m-dm-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

6. IqSmsX th¸n³ ]n®m¡v 50 apXÂ 100 {Kmw F¶ tXmXnÂ ssXIÄ \Sp-¶-Xn\v 7 apXÂ 10 Znhkw ap¼v
a®nÂ tNÀ¡pI.

7. t]mfn-lu-kp-I-fnÂ Irjn sN¿p¶ hnf-I-fnÂ G റhpw IqSp-XÂ \na-hn-c-_m[ ImWp-¶Xv kmeUv shÅcn
Irjn sN¿p¶ t]mfn-lu-kp-I-fnÂ  \na-hn-c-I-fpsS F®w e£-I-W-¡n\v hÀ²n¨v 100 iX-am\w hnf-\miw
Dണ് -¡p-¶p.  {]Xn-tcm[ iàn-bpÅ X¡mfn C\-amb ]qkm- sNdn þ1 , Im]vknIw F¶nh D]-tbm-Kn¨v hnf
]cn-{I-aWw \S¯pI hgn \na-hn-c-_m[ Hcp ]cn[n hsc തടയ്ട.

8. \na-hn-c-_m[ IqSp-X-epÅ t]mfn-lu-kp-I-fnÂ v̂fqss]dmw, ^vfqsb³kÄt^m¬ F¶o \n-ahnc \min-\n-
IÄ D]-tbm-Kn v̈ \na-hn-c-Isf \in-̧ n¡mw. F¦nepw 3 amkw Ign-bp-t¼mÄ hoണ്ട \na-hn-c-_m[ Dണ്Ipsa-
¶-Xn\mÂ \na-hn-c-\m-in\n D]-tbm-Kn v̈ \na-hn-c-IfpsS F®w Ipd- -̈tijw PohmWp k¼pjvSamb ssPh-
hfw a®nÂ tNÀ¡p¶XmWv IqSp-XÂ A`n-Imayw.

9. t]mfnlu-kn-\p-Ånepw ]pd¯pw ipNnXzw ]men-¡p-I. lcnX Krl-̄ n-\-Sp-¯pÅ If-IÄ]qÀ®ambn \o¡p-
I. t]mfn-lu-kn-\-Sp v̄ \na-hn-c-_m[ IqSp-XÂ ImWp¶ ] -̈¡dn C\-§fpsS Irjn Hgn-hm-¡p-I.

10. {Km v̂ റ്wKv hgn \na-hn-c-_m-[n-¡m¯ sNSn-Isf dq«v tÌm¡mbn D]-tbm-Kn¨v  \na-hn-c-Isf {]Xn-tcm-[n-¡m³
Ign-hpÅ ssXIÄ X¿m-dm-¡m-hp-¶-Xm-Wv. aªÄ-þ-sh-Å-cn, X¡m-fn-þ-h-gp-X\ F¶n-h-bpsS {Km v̂ റ -്IÄ D-
ണ് -¡pI hgn tcmK-§-fnÂ \n¶pw \na-hnc _m[-bnÂ \n¶pw sNSn-Isf c£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

11. sslt{Um-t]m-Wn-Ivkv, Fb-tdm-t]m-WnIvkv F¶nh hgn a®n-ÃmsX Irjn-sN¿pI hgn \na-hn-c-_m[ XS-bm-
hp-¶-Xm-Wv. 
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Ing§p hnf-Isf B{I-an-¡p¶ \na-hn-c-IÄ
tUm. \nj Fw. Fkv, cay Fkv & kqcPv Fkv, Akn-Ìâ s{]m^-ÊÀ, \na-hnc imkv{X 

hn`m-Kw, ImÀjnI tImtf-Pv, shÅm-bWn

[m\y-§fpw, ]¨-¡dn ]b-dp-hÀ¤§fpw IgnªmÂ Ing§phÀ¤-§Ä¡v \½psS Blm-c-co-Xn-bnÂ KWy-
am-sbmcp Øm\-ap-ണ്. Dev]m-Z\ Nnehv \t¶-Ip-d-hpÅ Ing-§p-hÀ¤§Ä ]e Ime-b-f-hnepw ]e Øe-§-fnepw
C¶p hym]-I-ambn  Irjn sN¿p¶pണ്.  a®nÂ ImWp¶ \na-hn-c-I-fpsS B{I-aWw Cu Ing§phÀ¤-§-fpsS
KpW-s¯bpw cpNn-sbbpw kmc-ambn _m[n-¡p-¶-Xn-s\m¸w DXv]m-Z-\-̄ nepw \t¶-Ip-d-hpണ്¡p-¶p. B{I-a-W-
_m-[n-X-am-b-In-g-§p-IÄ sNdp-Xpw, BIr-Xn-bn-Ãm-̄ Xpw ]mSp-IÄ \nd-ª-Xp-am-bn-cn¡pw. C§-s\-bpÅ Ing-§p-I-
fpsS hn]-W-\-km-[y-Xbpw Ipd-bp-¶p. Ing-§p-IÄ hn¯n-\mbn tiJ-cn¨p hbv¡p-t¼mÄ Ah \na-hn-c- _m-[n-̈ -Xm-
sW¦nÂ Ie-h-d-bnepw Cu \na-hn-c-bpsS {]P-\\w XpS-cp-Ibpw \Sp-t¼mÄ ]pXnb hnf-bnÂ B{I-a-W-ap-ണ്Ip-
Ibpw sN¿pw. C§s\ a റ് hnf-Isf At]-£n¨v Ing§p hÀ¤§fnÂ \na-hn-c-bp-m-¡p¶ km¼-¯nI \jvSw
Gsd-bm-Wv.

1. ac¨o\n :----- --  cണ -്\-̄ n-epÅ thcp-_-ÔI \na-hn-c-I-fmWv (satem-bvtUm-ssK³ C³tIm-ssá-റ, satem-b-
tUm-ssK³ Pmhm-Wn¡) {][m-\-ambpw ac-̈ o-\nsb _m[n-¡p-¶Xv.  cണ് -am-k-̄ n\p Xmsg {]mb-apÅ
sNSn-I-fn-emWv  IqSp-X-embpw  B{I-aWapmIp-¶Xv.  Ch sNSn-I-fpsS  thcp-I-fnÂ apg-I-fp-m-¡p-¶p.  ac-
¨o-\n-bnÂ \n¶pw tcJ-s -̧Sp-̄ n-bn-«pÅ a റ് \na-hn-c-I-fmWv {]m റ്se-¦-kv, tlmt¹m-se-bvaÊ,v ssSe-¦-
kv, slen-t¡m-ssS-e-¦kv XpS-§n-bh. ChbpsS \nb-{´-W-̄ n\v \na-hnc \min-\n-Isf B{i-bn-¡p-¶Xv
A`n-Im-ay-a-Ãm-¯-Xn-\mÂ Ch-bpsS  B{I-aWw sNdp-¡m³ Ign-hpÅ {]Xn-tcm-[-tijnbpÅ acn¨o\n
C\-§Ä Irjn-s¨-¿p-¶-XmWv D¯-aw.

2. a[pc¡ng§v : DXv]m-Z-\-̄ nÂ 47 iX-am\w hsc Ipdhv \na-hn-c-bpsS B{I-aWw aqew Dണ m-Ip-¶pv. \na-
hn-c-IÄ a[p-c-¡n-g-§nsâ thcp-I-fnepw Ing-§nepw ImW-s -̧Sp-¶p. thcp-I-fnÂ apgbpw Ing-§nÂ ]mSp-
I-fp-amWv  {][m\ e£-W-§Ä.  IqSmsX Ing-§p-IÄ hnണ p-Io-dp-¶-Xmbpw  Iണ p  hcp-¶p.  Ch-bpsS
B{I-a-Ws¯ t\cn-Sm³ {iohÀ²n\n, {io \µn-\n, Imª-§mSv F¶-obn-\-§Ä D]-tbm-Kn-¡p-¶Xv ^e-
h-̄ mWv. {io`{Z F¶bn-\-̄ nÂ Cu \na-hncIfpsS B{I-aWw _m[n-¡p-sa-¦nepw, \na-hn-c-IÄ¡v Cu
C\-̄ nÂ AXnsâ Pohn-X-N{Iw ]qÀ¯nIcn-¡m³ km[n-¡msX hcp-¶p. AXn-\mÂ {io`-{Z-b-¡p-tijw
AtX Øe¯p XpSÀ¶p \Sp¶ IqÀ¡, tN\ XpS-§n-b-h-bnÂ \na-hn-c-I-fpsS B{I-aWw \t¶-Ip-d-
ªn-cn¡pw. tdmss«-se-¦p-ekv sd\n-t^mÀankv F¶-bn\w \na-hnc a റ്cm-Py-§-fnÂ 13-þ60 iX-am\w hsc
hnfhv Ipd-bm³ Imc-W-am-Ip-¶p. CXnsâ km¶n²yhpw a[p-c-¡n-g-§nÂ Iണ p-h-cp-¶p-v. 

3. tN\  :  tN\sb  B{I-an-¡p¶  cണ് {][m-\-s¸«  \na-hn-c-I-fmWv  thcp-_-ÔI  \na-hn-c-Ifpw  dq«v
eoj³  \nam-hn-c-Ifpw.  thcp-_-ÔI  \nam-hn-c-IÄ  thcp-I-fnepw  Ing-§p-I-fnepw  {]th-in¨v  hwi-
hÀ²\hv \S-̄ p-¶-Xnsâ  ഫലമ്യ്  Ah-bnÂ apg-IÄ t]mse-bpÅ `mK§Ä Dണ m-Ip-¶p.  Cu apg-
IfnÂ ]qÀ® hfÀ¨-sb-¯nb s]¬hn-c-Ifpw ap«-Ifpw ImW-s -̧Sp-¶p. \na-hn-c-IÄ _m[n¨ Ing-§p-I-
fpsS hen¸w Ipd-bp-Ibpw Ah hnIr-X-am-Ip-Ibpw sN¿p¶p. hnc-I-fpsS B{I-aWw cq£am-Ip-t¼mÄ
Ing-§p-I-fnÂ \nd-hy-Xymkw Dണ m-Ip-Ibpw Ah Noªv {ItaW DW-§n-t¸m-Ip-Ibpw sN¿p¶p. dq«v
eoj³ \na-hn-c-I-fpsS B{I-aWw Ing-§p-I-fpsS D]-cn-X-e-̄ nÂ hnÅ-ep-IÄ cq]-s¸-Sp-¶-Xn\v Imc-W-am-
Ip-¶p.  Cu  `mK§Ä  Idp¸v  \nd-am-Ip-Ibpw  {ItaW  CXv  IqSp-XÂ  `mKt¯¡v  _m[n-¡p-Ibpw
sN¿p¶p. Pe-tk-N\w \S-̄ p¶ Irjn-bn-S-§-fnÂ Ch-bpsS B{I-aWw km[m-cW- Irjn-Ø-e-§-tf-
¡mÄ IqSp-X-embn Ip-h-cp-¶p. a®nÂ \nt¶m, \Sm³ D]-tbm-Kn-¡p¶ hn¯p-I-fnÂ \nt¶m BWv \na-
hn-c-IÄ sNSn-I-fnÂ {]th-in-¡p-¶Xv.  hnf-]-cn-{I-a-Ww, sIWn hnf-I-fpsS D]-tbmKw XpS-§n-b-h-bn-eq-
sSbpw, th-\Â¡m-e¯v \new Bg-̄ nÂ Dgp-Xn-Sp-¶-Xn-eq-sSbpw a®nÂ hkn-¡p¶ \na-hn-c-Isf \nb-
{´n-¡m³ Ignbpw. hnc-_m-[-bn-Ãm-¯, Btcm-Ky-apff hn¯n-\-§Ä, \na-hn-c-Isf {]Xn-tcm-[n-¡m³ Ign-
hpÅ hn¯n-\-§Ä XpS-§n-b-h-bpsS D]-tbm-K-̄ n-eq-sSbpw Hcp ]cn-[n-hsc \na-hn-c-Isf \nb-{´n-¡m³
Ignbpw.  F¶mÂ tN\bnÂ \na-hn-c-IfpsS B{I-a-Ws¯ sNdp-¡m³ Ign-hpÅ hn¯n-\-§-sfm¶pw
Xs¶ Iണ p-]n-Sn-¡-s¸-«n-«n-Ã.

4. IqÀ¡ :  At\Iw \na-hn-c-IÄ IqÀ¡ Irjnsb _m[n-¡m-dp-s-¦nepw thcp-_-ÔI \na-hn-c-I-fnÂs¸«
sase-tUm-ssK³ C³sIm-án റ F¶ hÀ¤amWv hym]I hnf-\miw Dണ m-¡p-¶Xv. a®nÂ  \n¶v thcp-
I-fn-eqsS sNSn-bnÂ {]th-in-¡p¶ hnc-IÄ thcp-I-fnÂ apg-IÄ Dണ്¡p-Ibpw Ing-§p-I-fnÂ hnÅ-ep-
IÄ  Dm-¡p-Ibpw  sN¿p¶p.  B{I-aW  hnt[-b-amb  kky-§-fpsS  hfÀ¨  apc-Sn-¡p-Ibpw  Ce-IÄ
aª-\n-d-am-Ip-Ibpw sN¿p¶p.-  B-{I-a-W-̄ nsâ BZy-L-«-¯-nÂ Ing-§p-I-fnÂ apg-IÄ {]Xy-£-s -̧Sp-
Ibpw {ItaW Ch-bnse Ie-IÄ \nÀÖoh-am-bn--XoÀ¶v Ing-§p-IÄ PoÀ®n¨v t]mIp-Ibpw sN¿p¶p.
hnf-sh-Sp-̧ n\v  tijhpw  Ing-§p-I-fnÂ  XpS-cp¶  \nam-hn-c-IÄ  Chsb  Blm-c-am-¡p-Ibpw,  hwi-
hÀ²\hv  \S-̄ p-Ibpw sN¿p¶p.  AXn-\mÂ kw`-cW ka-b¯v Ing-§p-IÄ Noªv DW-§n-t¸m-Ip-
¶p. \na-hn-c-I-fpsS {]hÀ¯\w hgn Ing-§p-I-fnse A¶-P-̄ nsâ Afhv Ipd-bp-¶-Xmbpw Ønco-I-cn-
¡-s -̧«n-«p-ണ്. hnc_m[bn-Ãm¯ hn¯p-IÄ \Sm³ D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-eq-sSbpw sIWn-hn-f-I-fpsS ]cn-{I-
aWw hgnbpw \na-hn-c-I-fpsS B{I-a-Ws¯ \nb-{´n-¡m³ Ignbpw. F¶mÂ tN\bnse-¶-t]mse Xs¶
\na-hn-c-I-fpsS B{I-a-Ws¯ sNdp-¡m³ Ign-hpÅ C\-§Ä IqÀ¡-bnepw Iണ് -]n-Sn-¡-s -̧«n«n-Ã.
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ssPhnI \na-hnc\nb-{´Ww hmgbnÂ 
tUm. \nj. Fw.-F-kv, Akn-Ìâv s{]m^-ÊÀ, \na-hnc imkv{X hn`m-Kw, ImÀjnI tImtf-Pv, 

shÅm-bWn

BtKm-f-X-e-¯nÂ DXv]m-Z-\-̄ nsâ Imcy-¯nÂ ap³]-́ n-bnÂ \nÂ¡p¶ C´y-bnÂ 8.8 e£w
slIvSÀ Øe¯p \n¶pw Hcp hÀjw 300 e£w S¬ hmg¡pe e`n-¡p-¶p. F¦nepw DXv]m-Z-\-̄ nsâ
Imcy-̄ nÂ ]qÀ®Xbn-se-¯m³ tcmK-Io-S-§Ä XS-Ê-am-Ip-¶p. AXnÂ \na-hn-c-IÄ¡pw {][m\ ]¦p-
ണ്.  sNSn-I-fpsS thcp-]-S-e-¯nÂ Pohn-¡p¶ kq£va Pohn-I-fmWv \na-hn-c-IÄ. \na-hn-c-I-fpsS B{I-
aWw  aqew  hmg-bn-ep-ണ m-Ip-¶-  Hcp  {][m\  tcmK-amWv  ]\m-a-hm-«w.  hmgsb  B{I-an-¡p¶ {][m-\-
s¸«  \na-hn-c-I-fmWv  thcp-Xp-c-̧ ³  \na-hnc,  thcp-_-ÔI \na-hnc,  knÌv  \na-hn-c,  eoj³ \na-hn-c,
kvss]dÂ \na-hn-c, hr¡ \na-hn-c, UmKÀ \na-hn-c, dnwMv \na-hnc F¶n-h. 

thcp-Xp-c-¸³ \na-hnc 
thcp-Xp-c-̧ ³ \na-hn-c-bpsS B{I-a-W-̂ -e-ambn thcp-I-fnÂ \oണ kv]n³UnÂ BIr-Xn-bn-epÅ

AS-bm-f-§Ä {]Xy-£-s -̧Sp-Ibpw {ItaW Nobp-Ibpw sN¿p¶p. Cu PoÀ®X thcp-]-S-e-¯nsâ _e-
£-b-̄ n-\p-Im-c-W-am-hp-Ibpw hmg-Ip-e-bv¡msX IS-b-റ്ho-gp-Ibpw sN¿p¶p. thcp-I-fpsS hfÀ¨-bnÂ
Dണ m-Ip¶  KWy-amb  Ipdhv  aqew  hmg-Ip-e-bv¡p-¶-Xn\v  Ime-Xm-akw  hcp-¶p.  IqSmsX  thcp-Xp-c-
¸³  \na-hn-c-bpsS B{I-aWw aqew hmg--bnse IpanÄ tcmK-amb ]\m-am-hm«w aqÀÑn-¡p-¶p. Ch-bpsS
Xe `mK¯v ImWp¶ kqNn-t]m-epÅ Ah-bhw D]-tbm-Kn¨v hmg-bpsS thcp-I-fn-ep-ണ m-¡p¶ apdn-hp-I-
fnÂ¡qSn ^yqtk-dnbw HmIvknkvt]mdw F¶ IpanÄ tImi-§-fnÂ {]th-in-¡p-Ibpw Xzcn-X-K-Xn-bnÂ
hwi-hÀ²\hv \S-̄ p-Ibpw sN¿p¶p.

knÌv \na-hnc
hmgsb B{I-an-¡p¶ as റ mcp {][m\ \na-hn-c-bmWv knÌv \na-hnc. s\Âh-b-ep-IÄ \nI¯n

hmg Irjn sN¿p¶ Øe-§-fnÂ Ch-bpsS B{I-aWw IqSp-X-embn ImWp-¶p. hmg-bpsS thcn-\p-ÅnÂ
shfp¸pw  Xhn«pw  \nd-¯n-epÅ knÌp-IÄ ImWp-¶p.  knÌv  \na-hn-c-I-fnÂ B¬ hnc-IÄ¡v  \qÂ
BIr-Xnbpw s]¬ hnc-IÄ¡v \mcm§ BIr-Xn-bp-am-Wv. hmg-IÄ aª-fn¨pw hfÀ¨ apc-Sn¨pw ImW-
s -̧Sp-¶p. B{I-a-W-̄ n\v Cc-bmb hmg-IÄ Ipe-h-cm³ Aam´w Im«p-Ibpw ]e-t¸mgpw hcp¶ Ipe-
IÄ aqs¸-̄ msX sNdp-Xmbn KWy-amb hnf-\jvSw Dണ m-Ip-¶p.

thcp _ÔI \na-hnc 
hmg-bpsS CS-hn-f-bmbn ]¨-¡dn Irjn-sN-¿p¶ tXm«-§-fnÂ Ch-bpsS B{I-aWw IqSp-X-embn

ImWp-¶p. thcp-I-fnÂ apg-IÄ ImW-s -̧Sp-Ibpw {ItaW B `mKw Agp-In-t¸m-hp-Ibpw sN¿p-¶p. \na-
hn-c-I-fpsS B{I-aWw aqew thcp-I-fpsS kzm`m-hnI {]hÀ¯\w XS-Ê-s¸-Sp-Ibpw thcp-IÄ¡v Pehpw
t]mj-Im-lm-chpw  BKo-cWw sN¿m³ Ign-bmsX hcn-Ibpw  Ce-IÄ aª-\n-d-am-hp-Ibpw  sN¿p-¶p.
hfÀ¨ apc-Sn¨ hmgIfnÂ hcp¶ Ipe-IÄ sNdp-Xmbn hnf-sh-Sp-¸ns\ _m[n-¡p-¶p. 

hr¡ \na-hnc 
hmg-bpsS thcn-s\-X-s¶-bmWv Ch-bpw B{I-an-¡p-¶Xv. thcp-IÄ¡p-Ånepw a®n-ep-ambn Pohn-

¡p¶ Ch-bpsS F®w {Iam-Xo-X-ambn¡qSn-bmÂ hmg-Ip-e-bv¡msX Xs¶ IS-b റ് hogp-¶p. thcp-IÄ
kq£va-ambn ]cn-tim-[n-¨mÂ hr¡-bpsS BIr-XnbnepÅ s]¬ hnc-IÄ a¬X-cn-I-fnÂ ]റ്¸n-Sn-¨n-cn-
¡p-¶-Xmbn ImWmw. B{I-a-W-¯n-\n-c-bmb hmg-IÄ aª-fn¸pw hcÄ¨ apc-Sn¸pw ImWn-¡p-¶p. 

eoj³ \na-hnc  
{]m റ്se-³Ikv tIm^ntb F¶ imkv{Xob \ma-̄ n-e-dn-b-s -̧Sp¶ eoj³ \na-hn-c-bpsS B{I-

aWw aqew thcp-I-fnepw amW-¯nepw Idp¯ ]mSp-IÄ {]Xy-£-s¸-Sp-¶p. {ItaW Ch Agp-Ip-¶p. hmg-
bn-e-IÄ aª-fn¨v Xq§n hmSn-t¸m-hp-Ibpw Ipe-IÄ sNdp-Xmbn hnf-\jvSw kw`-hn-¡p-Ibpw sN¿p¶p.

kÀ¸nf \na-hnc (kvss]dÂ  \na-hnc) 
slentImssS-e³Ikv ssUln-Ìnc F¶ imkv{X-\m-a-̄ nÂ Adn-b-s¸-Sp¶ Cu \na-hn-c-bpsS

B{I-a-W-̂ -e-ambn thcp-I-fnÂ Xhn-«p-\n-d-̄ nÂ kv]n³UnÂ Bir-Xn-bnepÅ sNdn-b-]m-Sp-IÄ ImWp-
¶p.  hmg-bpsS hfÀ¨ apcSn¡p-Ibpw  hnfhv  Ipd-bp-Ibpw  sN¿p¶p.  UmKÀ \na-hn-c,  dnwMv  \na-hnc
F¶n-hbpw hmgsb B{I-an-¡m-dpണ്.  

Ch hym]n-¡p-¶-sX§s\ ?
hmg-¡¶v  hgn  Ch Hcp-Ø-e¯v  \n¶pw  as റ mcp  Øe-t¯bv¡v  hym]n-¡m-dp-ണ്.  AXn-\mÂ

tcmK-_m-[-tb റ hmg-¡-¶p-IÄ sImണ p-t]m-Ip-¶Xv IÀi-\-ambn \ntcm-[n-t¡ണ- -XmWv. Hcp Øe-§-fnÂ
\n¶pw CXc kwØm-\-§-fn-tebv¡v hym]n-¡m-Xn-cn-¡m³ \nb-a-§-fp-s-ണ¦nepw AXv ]men-¡-s -̧Sp-¶n-Ã.
tIc-f-¯nÂ am{Xw Iണ p-h-¶ncp¶ thcp-Xp-c-¸³ \na-hn-c-IÄ Ct¸mÄ a[y-{]-tZiv, KpP-dm¯v XpS§nb
kwØm-\-§-fnepw hym]n-̈ p-I-gn-ªp. 
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hmg-Irjn  em`-I-c-am-¡m\pw,  Ib റ് Ab-¡p-¶-Xn\pw  thണ് IoS-\m-in\n  D]-tbmKw  ]c-am-
h[n  \nb-{´n-¨p-sImണ-pÅ  \nb-{´-W-amÀ¤-amWv  C¶v  \ap¡v  thണXv.  IqSmsX  a®n-\-Sn-bnse
\otcm-«w, a¬X-cn-IÄ, ImÀjnI D]-I-c-W-§Ä Ch hgnbpw Cu \na-hnc hym]n-¡m-dpണ്. Ch-bvs¡-Xn-
scbpw IÀi-\-amb ap³I-cp-X-ep-IÄ DÄs¡m-tÅണXmWv. hmg-¡-¶p-IÄ hm§p-t¼mÄ \na-hn-c-bpsS
B{I-aWw  CÃm¯  hmg-t¯m-«-§-fnÂ  \n¶m-sW¶v  Dd-̧ p-h-cp-t¯--ണXm-Wv.  ]qh³,  Rmen¸q-
h³,]mfbw tImS³ hmg-IÄ Htcm Irjnbv¡pw amXr-hmg \n¶n-S¯p \n¶pw am റ് (dSq¬ Irjn k{¼-
Zmb¯nÂ) \Sp-¶-Xm-Wp-̄ aw.

\nb-{´W amÀ¤-§Ä
hmg-Irjn em`-I-c-am-¡p-¶-Xn-\pw, hntZ-i-cm-Py-§-fn-te¡v Ib റ് Ab-¡p-¶-Xn\pw thണ് IoS-\m-

in\n D]-tbmKw ]c-am-h[n Ipd¨p sImണ pÅ \nb-{´-W-amÀ¤-§-fmWv C¶v \ap¡v thണXv.

 BZy-ambn thണXv \na-hn-c-_m-[-bn-Ãm¯ hmg-¡-¶p-IÄ XncsªSp¯v \Sp-I-sb-¶-Xm-Wv. \na-
hn-c-bpsS B{I-a-W-an-Ãm¯ tXm«-§-fnÂ \n¶pw am{Xw hmg-¡-¶p-IÄ Xnc-sª-Sp-¡p-I. Hmtcm
Irjn¡pw amXr-hmg \n¶-nS-̄ p-\n¶pw am റ് hmg-¡-¶p-IÄ \Sp-I.

 hmg-¡¶v \Sp-¶-Xn\v  ap¼mbn \Ã aqÀ¨-bpÅ I¯nsImണ് hmg-bpsS amW-¯nÂ ImWp¶
Xhn-«p-\n-d-̄ n-epÅ PoÀ®n¨ `mK§Ä sN¯nIfª tijw shbn-enÂ DW¡n \Sp-I. 

 Ipd¨v I¶p-IÄ \Sm³ DÅp-sh-¦nÂ 50 Un{Kn NqSpÅ shÅ-¯nÂ 20 an\n«p t\cw ap¡n hbv-
¡pI. 50 Un{Kn skÂjy-kn-\p-ap-I-fnÂ Xm]-ta-റ mÂ \na-hn-c-bpsS ico-c-̄ n-\p-Ånse F³ssk-
ap-I-fpsS  {]hÀ¯\w aµo-`-hn-¡p-Ibpw  A§s\ Ah-bpsS  Ne-\-tijn  \in¨v  Iq«t¯msS
Ns¯m-Sp-§p-Ibpw sN¿p¶p. 

 Iymt_Pv,  Izmfn-̂ vf-hÀ  F¶n-h-bpsS  Ah-in-jvS-§Ä  D]-tbm-Kn¨v  cണ mgvN  ssPh-[q-ao-I-
cWw \S-¯p-¶-Xn-eqsS \na-hn-c-Isf \in-¸n-¡mw. 

 hmg¡¶v  \Sp-¶-Xn\v  ap¼mbn  Is¶m-¶n\v  5  {Kmw  ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw  sseem-kn\w  F¶
PohmWp tNm¡p-s]m-Sn-bnÂ IeÀ¯n-bXv hmg-¡-¶nÂ tX¨p]nSn-̧ n-¡pI. a®nÂ  DÅ \na-hn-
cIfnÂ \n¶v  hfÀ¨-bpsS  Bzy-L-«-̄ nÂ hmgsb kwc-£n-¡p-¶-Xn\v  CXv  ^e-{]-Z-amsW¶v
cmjv{Sob Irjn  hnImkv  tbmP\ ]²-Xn-bpsS  `mK-ambn  \S-̄ nb Irjn-bnS  ]co-£-W-§Ä
sXfn-bn-̈ n-«p-ണ്.  IqSmsX \mev]Xp  Znh-k-¯n-\p-tijw hmg  H¶n\v  20  {Kmw  ]À]yq-dn-tbm-kn-
enbw sseem-kn\w F¶ tXmXnÂ NmWIw AsÃ-¦nÂ th¸n³ ]n®m-¡p-ambn IeÀ¯n a®nÂ
tNÀ¡p¶Xpw hfsc ^e-{]-Z-am-sW¶v കണ്ട്ണ് . 

 th¸n³ ]n®m¡v hmg H¶n\v Hcp Intem{Kmw F¶ tXmXnÂ tNÀ¡pI. \Sp¶ ka-b¯pw,
aq¶v amk-¯n\p tijhpw Ac Intem{Kmw CSp-¶-XmWv A`n-Imayw. ]\m-a-hm«w _m[n¨ hmg-
bv¡p-Np റ്w Hcp Intem Ip½mbw C«p-sIm-Sp-¡p-I. tcmK-{]-Xn-tcm-[-ti-jn-bpÅ C\-§Ä (]mf-
bw-tIm-S³,  tdm_Ì)  Irjn  sN¿p¶Xphgnbpw  cq£-ambn  tcmK-_m-[-tb റ hmg-Isf
DSs\]ngpXp \in-̧ n-¡p-¶-Xp-hgnbpw hm«-tcm-K-s¯ Hcp ]cn[n hsc {]Xn-tcm-[n-¡mw.

 \na-hn-c-_m[  IqSp-X-epÅ  Øe-§-fnÂ  Xcncq]-¯n-epÅ  \na-hn-c-\m-in-\n-bmb  ImÀt_m-
kÄ^m³ Ipgn H¶n\v 16.7 {Kmw F¶ tXmXnÂ a®nÂ tNÀ¡p¶Xpw hmgsb B{I-an-¡p¶
\na-hn-c-Isf \nb-{´n-¡p-¶-Xn\v ^e-{]-Z-am-Wv. 
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s\Ãns\ B{I-an-¡p¶ \na-hn-c-IÄ
tUm. A\nX F³, s{]m^-ÊÀ & slUv, \na-hnc imkv{X hn`mKw

ImÀjnI tImtfPv , shÅm-bWn

s\Ãns\ B{Ian¡p¶ {][m\ \na-hn-c-IÄ knÌv \na-hn-c-IÄ (tl റtdm-Un-d- H-ssd-kn-t¡mf),
thcp _ÔI \na-hnc  (satem-bvtUm-ssK³ {Kman-\nt¡mf),  th-cp-Xp-c-̧ ³ \na-hnc (lnÀjvam-\n-bÃm
Hssdtk) F¶n-h-bm-Wv. Ch IqSmsX kÀ¸nf \nahn-c, NpcnI \na-hnc, kvdd\na-hnc F¶nh sNdnb
tXmXnÂ ImW-s¸Sp¶p.

knÌv \na-hnc (tlmä-tdm-Uod Hssd-kn-t¡mf)
s\Ãns\ B{I-an-¡p¶ \na-hn-c-I-fnÂ G റhpw {][m-\-s¸« H¶mWv knÌv \na-hn-c. s\Â sNSn-

bpsS thcnÂ shfp¸pw Xhn«pw \nd-̄ n-ep-Å knÌp-IÄ Iണ p-h-cp-¶p. Ch-bpsS B{I-aW ^e-ambn
thcnsâ `mc-̄ n\pw AXpt]mse Xs¶ Ah-bpsS Nn\-̧ p-s]m-«p-¶-Xnepw KWy-amb Ipdhv Iണ p hcp-
¶p. XÂ^-e-ambn s\Â hnf-hnÂ KWy-amb Ipdhpണ m-Ip-¶p. B{I-aW hnt[-b-amb s\Âs¨-Sn-IÄ
aª-fn¨v  hfÀ¨  apc-Sn¨v  A§n-§mbn  ]mS¯nÂ  \nÂ¡p¶Xv  ImWmw.  A[n-I-ambn  shÅw
sI«n\nÂ¡m¯ ]mS-tiJ-c-§-fn-emWv CXnsâ B{I-aWw രയക്ഷമ്ക്റ്ണ്. tIc-f¯nÂ Xncp-h-\-́ -]p-
cw, ]me-¡mSv XpS-§nb PnÃ-I-fn-emWv Ch BZyw Iണ് XpS-§n-bsX¦nepw Ct¸mÄ Ch-bpsS B{IWw
]cs¡ Iണ് hcp-¶p. ]mS§fnÂ s\Â¡rjn CÃm-Xn-cn-¡p¶ ka-b¯v Ch s\Â]m-S-§-fnse If-I-
sfbpw B{I-an-¡p-¶-Xmbn Iണ് hcp-¶p.

\nb-{´W amÀ¤-§Ä 
1. If-Isf If-\m-in\n D]-tbm-Knt¨m a റ് amÀ¤-§-fn-eq-sStbm \nb-{´n-¡p-I.
2. A´Àhym]-\-ti-jn-bpÅ \na-hn-c-\m-in\n {]tbm-Kn-¡p-I. DZm:-þ ImÀt_mkÄ^m³.

thcp-Xp-c-¸³ \na-hnc (lrjva-m\n-sbÃ Hmssd-tk)

Xmgv¶p InS-¡p¶ ]mS-tiJ-c-§-fnepw Pe-tk-NnX s\Â hb-ep-I-fnepw km[m-cW Iണ് -h-cp¶
Hcp \na-hn-c-bmWv thcp-Xp-c-¸³ \na-hnc.  km[mcW-bmbn aq¶v kv]oj-okp-I-f-mWv Iണ് -h-cmdv.  Ah
ln. Hmssd-tk, ln ayqt{Im-tW-റ, ln. {Kmkn-enkv Ch-bm-Wv. 

B{I-aW hnt[-b-amb s\Âs¨-Sn-I-fpsS thcp-I-fnÂ Xhn-«p-\n-d-̄ nÂ kv]n³UnÂ BIr-Xn-bn-
epÅ sNdn-b-shÅw  \\-ªXp t]mse-bpÅ ]mSp-IÄ ImWp-¶-XmWv CXnsâ BZy e£Ww. Cu
hnc-IÄ thcn-\pÄhiw  B{I-an-¡p-Ibpw  XÂ -̂e-ambn  Zzmc-§Ä Dണ m-Ip-Ibpw  sN¿p¶p.  C§s\
B{I-an-¡p¶  thcp-I-fpsS  sXmenbpw  Im¼p-ambn  Ah-ti-jn-¡p-¶p.  C§s\  B{I-an-¡-s¸«  sNSn-
IÄ¡v  a റ് tcmK-§Ä hcm-\pÅ km[yX  IqSp-X-em-Wv.  sNSn-I-fpsS  hfÀ¨ apc-Sn-¡p-Ibpw  hnfhv
hfsc Ipd-bp-Ibpw sN¿p¶p. an¡-t¸mgpw tcmK-e-£-W-§Ä ]pd¯v {]I-S-am-¡msX hnfhv hfsc Ipd-
bp-¶-Xm-bmWv Iണ് hcp-¶Xv. tIc-f-̄ nse ]mS§fnÂ \S-̄ nb ]co-£-W-§-fnÂ \n¶v GI-tZiw 15-
þ20 iX-am\w hnf-\-jvS-ap-m-Ip-¶-Xmbn കണ്ട്ണ്. 

\nb-{´Ww
s\Âhn¯v  hnX-bv¡p-¶-Xn\p  apt¼m  ]dn¨p  \Sp-¶-Xn\p  apt¼m  ImÀt_mkÄ^m³  (16.7

Intem{Kmw) a®nÂ tNÀ¡pI.  AXpIgnªv  45þmw  Znh-khpw  Cu Af-hnÂ hnc-\m-in\n  {]tbmKw
BhÀ¯n-t¡--ണXmWv.  IqSmsX  th\Â¡m-e¯v  \ne-ap-gpXp  and-¡p-¶Xpw  \new  Imbm³  Xcn-Èn-Sp-
¶Xpw \na-hn-c-Isf \nb-{´n-¡p-¶Xv klm-b-I-am-Wv. 

eoj³ \na-hn-c-IÄ ({]m റ്se-¦kv)
hfsc hym]-I-amb coXn-bnÂ Iണ് hcp¶ Hcn\w \na-hncIfm-Wn-h. s\Ãns\ IqSmsX tKmX¼v,

_Pvd, tNmfw, Im¸n, HmSvkv, _mÀfn, Icn-¼v, ]¨-¡-dn-IÄ, hmg, tXbn-e, C©n, aªÄ XpS§n H«p-
an¡ hnf-I-sfbpw Ch B{I-an¨p hcp-¶p. B{I-aW ^e-ambn sNSn-I-fnÂ aª-fn¸pw apc-Sn¸pw Dണ m-
Ip-¶p.  IqSmsX  thcp-I-fnÂ  AS-bm-f-§Ä  {]Xy-£-s¸-Sp-¶p.  Ch  BZyw  shÅw  \\-ª-am-Xn-cn-
bpÅ \oണsNdnb  ]pÅn-I-fmbpw  {ItaW  Xhn-«p-I-eÀ¶  Idp-̧ p-\n-d-ambn  amdp-Ibpw  sN¿p¶p.
{]m റ്se-¦kv ]e-Xcw kv]ojn-kp-IÄ DÅ-XnÂ {]m. C³Un-¡kv BWv s\Ãns\ _m[n-¡p-¶-Xv. 

\nb-{´Ww 
1. th\Â¡m-e¯v \ne-§Ä DgpXp adn-¡p-I.
2. ImÀt_mkÄ^m³ (16.7 Intem{Kmw) a®nÂ tNÀ¡pI.

shÅne \na-hnc (A -̂e³tImbvUvkv s_kntb)
kÀÆkm[m-c-W-ambn s\Ãns\ B{I-an-¡p¶ Hcp \na-hn-c-bm-WnXv. s\Ãnsâ Ce-Ifpw]q¡fpw

`£n¨v _mly-]-cm-Z-§-fmbn Pohn-¡p-¶p. B{I-aW hnt[bamb Ce-IÄ apI-fnÂ \n¶v Xmtg¡v hmSn
Nm«  BIr-Xnbn-em-Ip-¶p.  IqSmsX  sNSn-I-fpsS  hfÀ¨ apc-Sn-¡p-¶p,  Nn\-¸p-I-fpsS  F®w Ipdªp
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ImWp-¶p. IXncp hcp¶ ka-b¯v Ah Ce-I-fpsS DÅn-tebv¡v henªv Npcpണ് IXn-cns\ ]pd-̄ p-h-
cm³  Ign-bm¯  coXn-bn-em-¡p-¶p.  IXn-cp-I-fpsS  F®w  Ipd-bp-Ibpw  Ah  -]-Xn-cmbn  amdp-I-bpw
sN¿p¶p.  Cu \na-hn-c-IÄ as¦m-¼v,  ]me-¡mSv  XpS-§nb ]mS-tiJ-c-§-fnÂ Fgp-]-Xp-I-fpsS  XpS-¡-
¯nÂ  Iണ് h¶n-cp-s¶-¦nepw  Ahsb  IqSp-XÂ  ]mS§fntebv¡v  _m[n-¡msX  \nb-{´n¨p
\nÀ¯m\mbn. Ignª A©p hÀj-ambn \S-¯p¶ hnh-c-ti-J-c-W-¯n-Â Chsb tIc-f-̄ nse s\Â
hb-ep-I-fnÂ \n¶v Fs¶-t¶-bv¡p-ambn Hgn-hm-¡m-\m-bn«ps¶v ImWm³ Ign-ªp. 

\nb-{´-W-amÀ¤-§Ä
B{I-aW hnt[-b-amb sNSn-I-fnÂ \n¶pw hn¯p-ti-J-cWw \S-̄ m-Xn-cn-¡p-I.  hn¯p-Isf 15

an\n റ് kabw 45  Un{Kn  skân-t{K-UnÂ DÅ NqSp-sh-Å-̄ nÂ ap¡n-sh-bv¡p-¶Xv  tcmK-_m[ Ipd-
bv¡m³  klm-bn¡pw.  C§s\  ap¡n-sb-Sp¯  hn¯v  th-ണh®w  DW¡n  \tSണXmWv.
sI«n\nÂ¡p¶ shÅ-̄ nÂ hn¯p-hn-X-̈ mÂ \na-hn-c-IÄ¡v Pe-̄ n-eqsS k©-cn¨v Ce-bpsS A{K-̀ m-K-
§-fnÂ F¯n-t¨-cm³ Ign-bm-¯-Xn-\mÂ tcmK-_m[ XS-bm³ km[n¡pw. 

thcp-_-ÔI \na-hn-c-IÄ
satem-bvtUm-ssK³ {Kman-\nt¡mf F¶ imkv{X \ma-̄ nÂ Adn-b-s -̧Sp¶ Ch-bnÂ B¬-þ-

s]¬ hyXymkw {]I-S-amWv. {]mb-]qÀ¯nbmb s]¬hn-c-IÄ 300 apXÂ 400 hsc ap«-IÄ tZl-I-h-N-
¯n-t\mSv tNÀ¶v k©n-bnse hgp-h-gp-¸pÅ {Zmh-I-̄ n-\pÅnÂ \nt£-]n-¡p-¶p. ap« hncnªp ]pd¯p
hcp¶ cണ്w Zi-bn-epÅ emÀh-I-fmWv B{I-a-W-Im-cn-IÄ. Ch thcnsâ A{K-̀ m-K¯v B{I-an-¡p-Ibpw
Ah hfªv apgbpsS BIr-Xn-bnÂ ImW-s¸-Sp-¶p. Ch IqSmsX thcp-]-S-e-̄ nÂ ISp-Ip-a-Wn-tbmfw
hen-̧ -apÅ  sNdnb  apg-IÄ  {]Xy-£-s¸-Sp-¶p.-  C-{]-Imcw  thcp-IÄ  B{I-an-¡-s -̧Sp-t¼mÄ  thcnsâ
DÅnse  tImi-§Ä  Akz-m`m-hn-I-ambn  hf-cp-I-bpw  sNSnbv¡v  Pehpw  t]mj-I-§fpw  hen-s¨-Sp-
¡m³ ]റ m-Xm-hp-I-bpw sN¿p¶p. sNSn-bpsS Ce-I-Ä aª-fn-¡p-Ibpw XXv̂ -e-ambn hfÀ¨ apc-Sn-¡p-
Ibpw hnf-hnÂ KWy-amb Ipd-hpണ mhp-Ibpw sN¿p¶p.

Ic-s\ÂIr-jn-bnÂ thcp-_-ÔI \na-hn-c-bpsS B{I-aWw
thcp-_-ÔI  \na-hn-c-bpsS  B{I-aWw  Ic-s\ÂIr-jn-bnÂ  cq£-ambn  ImW-s -̧Sp-¶p.  Irjn-

sN¿p¶ a®nÂ, aWÂ a®nsâ tXmXv IqSp¶Xn\v A\p-kr-X-ambn \na-hn-c-bpsS B{I-a-Whpw IqSp-X-
embn Iണ്h-cp-¶p. 

Ic-s\ÂIr-jn-bnÂ thcp-_-ÔI \na-hn-c-bpsS \nb-{´-W-amÀ¤-§Ä
hn¯v hnX-bv¡p-¶-Xn\v 15 Znh-k-̄ n\v ap¼mbn th¸n³ ]n®m¡v Hcp NXp-c{i ao റ-dn\v 100 {Kmw

F¶ tXmXnÂ a®nÂ tNÀ¯v sImSp-¡p-I. CXv a®nse ssPhmwiw hÀ[n¸n-¡p-¶-Xp-aqew thcp-]-cm-Z-
§-fmb \na-hn-c-I-fpsS F®w Ipd-bp-Ibpw a®nse t]mj-I-§Ä sa¨-s -̧Sp-¯p¶ an{X-\n-a-hn-c-I-fpsS
F®w hÀ[n¡pIbpw sN¿p¶p. hn¯p hnX-bv¡p-¶-Xn\p ap¼mbn ssPh k¼p-jvS-amb a®n-te¡v
Pohm-Wp-Io-S-\m-in-\n-I-fmb  ss{St¡m-sUÀa,  kyqtUm-sam-Wmkv  ^vfqd-sk³kv  F¶n-h-bnÂ  GsX-
¦nepw H¶v Hcp NXp-c{i ao റdn\v 20 {Kmw F¶ tXmXnÂ a®nÂ tNÀ¯v sImSp-¡p-¶Xv \na-hnc \nb-
{´-W-̄ n\v ^e-{]-Z-am-Wv. a®ns\ ssPh k¼p-jvS-am-¡m³ a®nÂ ]¨ne hf-§Ä, DW-§nb NmW-
Iw, It¼mÌv F¶nh tNÀ¯p sImSp-¡p-¶Xv Dnn-X-am-bn-cn-¡pw.

Xhm-c-W-I-fnÂ \na-hnc \nb-{´Ww
thcp-_-ÔI \na-hnc  {][m-\-ambpw Xhm-c-W-I-fn-emWv Iണ്h-cm-dp-Å-Xv. AXn-\mÂ Xhm-c-W-I-

fnÂ Xs¶ \n{´W amÀ¤§Ä Bcw-`n-t¡ണ --Xpണ്. CXn-\mbn \gvk-dn-bnÂ ssXIÄ X¿m-dm-¡p-t¼mÄ
Hcp NXp-c{i ao റdn\v 200 {Kmw th¸n³ ]n®m¡v F¶-tXm-XnÂ C«-tijw HcmgvN Ignªv hn¯v ]mIp-
I.- th-¸n³ ]n®m¡v e`y-a-sÃ¦nÂ Xhm-c-W-IÄ FSp-¡m³ Dt±-in-¡p¶ Øe¯v N¸p-N-h-dp-IÄ Iq«n-
Xobn«v  a®nse hnc-Isf \in-̧ n-̈ -Xn-\p-tijw hn¯p-]m-Im-hp-¶-Xm-Wv.  Xhm-c-W-IÄ 150  tKPv  t]mfn-
¯o³  jo റ -്sImണ് aqSn  taÂ -̧dª  t]mse  cണ് aq¶mgvN  kqcy-Xm-]-taÂ-̧ n¡p-¶Xpw  \na-hn-c-
Isf \in-̧ n-¡p-¶-Xn\v ^e-{]-Z-am-Wv. 

36



kpK-Ô-hy-RvP\ hnf-I-fnse \na-hn-c-Ifpw Ah-bpsS \nb-{ -́Whpw
tUm. A\n-X F³, s{]m -̂ÊÀ & slUv, IoS-imkv{X hn`m-Kw, ImÀjnI tImtfPv, shÅm-bWn

kpK-Ô-hn-f-I-fmb Ipcp-ap-f-Iv,  Gew, C©n, aªÄ F¶n-h-bpsS DXv]m-Z-\-¯nepw kmc-amb
Ipdhv  \na-hn-c-I-fpsS B{I-aWw Dണ്¡p-¶p.  a®nÂ ImWp¶ tcmK-Im-cn-I-fmb Ipan-fp-I-tfm-sSm¸w
tNÀ¶pÅ \na-hn-c-I-fpsS  B{I-aWw  ]e-t¸mgpw  Cu  hnf-I-fn-ep-m-¡p¶ kky-tcm-K-§-fpsS  cq£X
Iq«p-¶p. Ipcp-ap-f-InÂ hnhn-[-bn\w \na-hn-c-I-fpsS B{I-aWw ImW-s¸-Sp-¶p-sണ¦nepw Xpc-̧ ³ \na-
hnc (dmtUm-t^m-fkv knan-enkv), thcp-_-ÔI \na-hn-c (satem-bvtUm-ssK³) F¶n-h-bmWv km¼-̄ nI
\jvSw Gsd Dണ m-¡p-¶-h.

Ipcp-ap-fIv 
tIc-f-¯nse  Fgp]Xp  iXam\t¯mfw  Ipcp-ap-fIv  tXm«-§-fnepw  \na-hn-c-I-fpsS  B{I-aWw

ImWp-¶p. Ipcp-ap-f-Insâ aª-fn¸v tcmK-hp-ambn thcp-Xp-c-̧ ³ \na-hn-c-bv¡pÅ _Ôw 1970-þ80 Ime-b-f-
hnÂ \S¶ ]T-\-§-fnÂ sXfn-bn-¡-s¸-«n«pണ്. \na-hn-c-I-fpsS B{I-aWw Dണ് -Ip-t¼mÄ Ce-IÄ aª-fn-
¡p-¶p. Ce-R-c-¼p-IÄ¡n-S-bnse `mKw IqSp-X-embn aª-fn-¡p-¶Xv thcp-_-ÔI \na-hn-c-I-fpsS B{I-
aWw aqe-am-Wv. Xpc-̧ ³ \na-hn-c-I-fpsS B{I-aWw aqew Ce apgp-h³ Htc \nd-¯nÂ aª-fn-¡p-¶p.
Ce-IÄ sImgnªp t]mIp-Ibpw \m¼p-W§n {ItaW Ipcp-ap-fIv sImSn DW-§p-Ibpw sN¿pw. sNdnb
thcp-IfnÂ Hmd©p \nd-¯n-epÅ ]mSp-IÄ ImW-s -̧Sp-Ibpw, thcp-IÄ Noªp t]mhp-Ibpw sN¿p¶p.
thcp-_-ÔI \na-hn-c-I-fpsS B{I-a-Ww thcp-I-fnÂ apg-I-fpണ-m-¡p-¶p. 

\nb-{´Ww
Ipcp-ap-fIv  hÅn  X¿m-dm-¡m³ D]-tbm-Kn-¡p¶ a®nÂ \na-hn-c-bpsS  ssPh-\n-b-{´-W-̄ n\p

^e-{]-Z-amb _mIvSo-cnb (_mkn-Ãkv kv]ojo-kv,- kyq-tUm-tam-Wkv ^vfqd-sk³kv F¶nh) D]-tbm-Kn-
¡p-I. thcp-_-ÔI \na-hn-c-b¡v ^e-{]-Z-amb _mIvSo-cnb  _mkn-ekv amk-d³kv AsÃ-¦nÂ  _mkn-
Ãkv kÀ¡pe³kv F¶n-h-bpsS emb\n (2 iX-am\w) sImSn-IÄ \Sp-¶-Xn\v ap³t]m AsÃ-¦nÂ Ime-
hÀj-¯n\p  ap³t]m  a®nÂ tNÀ¡pI.  th¸n³  ]n®m¡v  Hcp  sImSnbv¡v  Hcp  Intem{Kmw  F¶
tXmXnÂ \ÂIp-I. \na-hn-c-\m-in-\n-bmb ImÀt_m-kÄ^m³ 16.7 {Kmw. sabv þPq¬ amk-¯nepw, HIvtSm-
_À þ\-hw-_À amk-̄ nepw a®nÂ tNÀ¡pI.

Gew
thcp-_-ÔI \na-hnc (satem-bvtUm-ssK³ kv]ojokv), eoj³ \na-hnc ({]m റ്se-¦kv), Xpc-¸³

\na-hnc  (dmtUm-t^m-fkv  knan-enkv) F¶n-h-bpsSsbÃmw  B{I-aWw  Ge-s¨SnbnÂ  ImW-s -̧Sp-¶p-s-
¦nepw  thcp-_-Ô-I-\n-a-hn-c-I-fpsS  B{I-a-W-am-Wv  ]-e-t¸mgpw  {Iam-Xo-X-am-Im-dv.  Ge-̄ nsâ  \gvk-dn-
bnepw, tXm«-§-fnepw [mcm-f-ambn Cu \na-hn-c -Im-W-s -̧Sp-¶p. ag-¡m-e-¯n-\p-tijw \hw-_À P\p-hcn
amk-§-fn-emWv  hwi hÀ²\hv IqSp-X-embn Dണ്¡p-¶Xv.  \SoÂ hkvXp-¡-fmb Ing-§nepw,  ssXI-
fnepw IqsSbmWv ]e-t¸mgpw a റ് Øe-§-fn-tebv¡v \na-hn-c-hym-]n-¡p-¶-Xv. \gvk-dn-bnÂ GI-tZiw 50
iX-am\-t¯mfw hn¯p-IÄ apf-bv¡msX t]mhp-I-bpw GI-tZiw 40 iX-am\-t¯mfw ssXIÄ thcp-]n-
Sn-¡m-sX \jvS-s -̧Sp-¶-Xmbn tcJ-s -̧Sp-¯n-bn-«p-ണ്. NqSpw CuÀ¸w \nd-ªXpw XWepw \\-hp-Å-Xp-amb
Ge-t¯m-«-§Ä  Ch-bpsS  hwi-hÀ²\hn\v  A\p-tbm-Py-am-Wv.  32.47  iX-am\w  hnf-\m-i-ap-m-¡m³
Chbv¡v  Ign-hp-ണ്. Ge-In-g-§p-I-fpsS  Agp-I-en\p  Imc-W-amb  Ipan-fp-I-fpsS  (ssdk-IvtSm-Wnb
skmfm\n) B{I-aWw \na-hn-c-I-fpsS km¶n-²y-¯nÂ IqSp-¶p. It റ F¶ sshdkv tcmK-_m-[nX Ge-
t¯m-«-§-fnÂ \na-hn-c-I-fpsS G®w a റ് tcmK-hn-apà tXm«-§-tf-¡mÄ IqSp-X-embn Iണ് -h-cp-¶p.

hnc-_m-[-tb റ Ge-s¨-Sn-I-fnÂ Ce-I-fpsS A{K-̀ m-Khpw, hi-§fpw aª-fn-¡p¶p. Ce-IÄ Icn-
bp-I, ]q¡m³ Ime-Xm-akw t\cn-Sp-I, thcp-I-fnÂ apg-IÄ {]Xy-£-s -̧SpI F¶nh \na-hn-c-bpsS B{I-
aW e£-W-§-fm-Wv.  IqSmsX tXm«-§-fnÂ ]e `mK¯pw sNSn-IÄ apc-Sn¨p  \nÂ¡p¶Xpw B{I-a-
Ws¯ kqNn-¸n-¡p-¶p. 

\nb-{´Ww

 Htc Øe¯p Xs¶ XpSsc Ge-¯nsâ \gvkdn CSp-¶Xv Hgn-hm-¡p-I. 

 tXm«-̄ nse  \na-hnc  \nb-{´-W-̄ n-\mbn  ImÀt_mkÄ^m³ 150-þ250  {Kmw  Hcp  sNSnbv¡v  F¶
tXmXnÂ \evIp-I. CXn-s\m¸w th¸n³ ]n®m¡v 300----þ500 {Kmw Hcp sNSn¡v F¶ tXmXnepw \evIp-
¶Xv  \na-hnc  \nb-{´-W-̄ n\v  klm-b-I-am-Ip-¶p.  aq¶p-am-k-¯n-sem-cn-¡Â  Cu  D]m-[n-IÄ
BhÀ¯n-¡p-I. 

C©n
]Xn-t\gv  P\p-Êp-I-fnÂs¸« \na-hn-c-I-fpsS  B{IaWw C©n-bnÂ Iണ് -h-cp-¶p-sh-¦nepw  Ch-

bnÂ {][m-\-s¸-«h satem-bvtUm-ssK³, dmtUm-t^m-fkv knan-en-kv, {]m റ്se-¦kv F¶n-h-bm-Wv. tIc-f-
¯nÂ C©n-bp-ev]m-Z-\-̄ nÂ GI-tZiw 40 iX-am\w hsc hnf-\miw Ch-bpsS B{I-aWw aqew Dണ m-
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Ip¶p. ]n¯nbw A^m-\n-sUÀam റw F¶ IpanÄ aqe-ap-ണ m-Ip¶ C©n-bpsS Agp-IÂ tcmKw \na-hn-c-
I-fpsS km¶n-²y-̄ nÂ hfsc cq£-am-Ip-¶p.  B{I-aW _m[-tb റ sNSn-I-fnÂ Ce-IÄ aª-fn-¡p-
Ibpw Nn\-̧ p-IÄ Ipd-ªn-cn-¡p-Ibpw sN¿pw. IqSmsX sNSn-IÄ apc-Sn-¡p-Ibpw sN¿p¶p. thcp-]-S-e-
§Ä \t¶ Ipd-hm-bn-cn-¡pw.  thcp-_-ÔI \na-hnc  aqew  thcp-I-fnÂ  apdnhp-IÄ  ImW-s¸-Sp-Ibpw
sN¿pw. {]m റ്se-¦kv \na-hn-cbv¡v C©n-bpsS aª-fn¸v tcmK-hp-ambn _Ô-ap-Å-Xmbn കണ്ട്ണ്.

thcp _ÔI \na-hnc
C©n-¡r-jnsb Ae-«p¶ Hcp {][m\ \na-hn-c-bmWv thcp _ÔI \na-hn-c. satem-bvtUm-ssK³

C³tImKv\n റ F¶mWv CXnsâ imkv{Xo-b-\m-aw. thcp-I-fnÂ apg-IÄ ImWp-Ibpw C©n Agp-Ip-Ibpw
sN¿p¶XmWv CXnsâ e£-Ww. C§s\ B{I-an-¡-s¸« C©n-I-fnepw thcp-I-fnepw Idp-̄ -]m-Sp-Ifpw
Iണ് hcm-dpണ് (C©n hn¯n-\mbn kq£n-¨mÂ Ah sXmen am{X-ambn Ah-ti-jn-¡p-¶-Xmbpw I-h-cm-
dpണ്).  th¸n³  ]n®m¡v  slIvS-sdm-¶n\v  1  S¬  F¶-tXm-XnÂ  \ÂIp-I.  CXv  C©n  \Sp¶  ka-
b¯pw \«v 45 Znhkw Ignªpw \ÂtIണXmWv. C§s\ \ÂIp¶ Irjn-bn-S-§-fnÂ \n¶pw \Ã-co-Xn-
bn-epÅ hnfhv e`n-¡p-¶-Xm-Wv. 

thcp-Xp-c-¸³ \na-hnc
C©nsb lm\n-I-c-ambn _m[n-¡p¶ as റ mcp \na-hn-c-bmWv thcp-Xp-c-¸³ \na-hn-c. dmtUm-t^m-

fkv knan-enkv F¶ imkv{Xob \ma-apÅ Cu \na-hnc C©n-bpsS thcp Xpc¶v Ahsb \in-¸n-¡p-¶p.
Ch-bpsS B{I-aWw \nan¯w C©n-bpsS thcp-I-fpsS F®w Ipd-bp-Ibpw BtcmKyw Ipdªp ImWp-
¶p. thcp-_-ÔI \na-hn-cbpw thcp-Xp-c-̧ ³ \na-hn-cbpw B{I-an¨ C©n hn¯n-\mbn kq£n-¨mÂ Ah
sXmen am{X-ambn Ah-ti-jn-¡p-¶-Xmbn Iണ് hcm-dpണ്. taÂ¸-dª \nb-{´W amÀ¤w CXn\pw ^e-{]-
Z-am-Wv. 

sd\n t^mw \na-hnc
tdm«n-se-¦pekv  sd\n-t^mÀankv F¶mWv  Cu \na-hn-c-bp-sS  imkv{X-\maw.  Chbpw C©n-¡r-

jnsb kmc-ambn _m[n-¡p-¶p. 

kwtbm-PnX \na-hnc \nb-{´Ww
taÂ¸-dª \na-hn-c-Isf \nb-{´n-¡m³ kwtbm-PnX amÀ¤-§Ä ^e-{]-Z-am-Wv. slIvS-sdm-¶n\v

Hcp  S¬  th¸n³  ]n®m¡pw  500  {Kmw  ImÀt_m-kÄ^m\pw  (\Sp¶  ka-b¯pw-  \«v  45  Znhkw
Ignªpw) a®nÂ C«p-sIm-Sp-¡p-¶Xv a®nepw thcp-I-fnepw DÅ \na-hn-c-Isf \nb-{´n-¡p-¶-Xn\v klm-
bn-¡p-¶p. C©n¡v ]pX-bnSp-¶-Xn-\mbn \na-hnc \nb-{´W tijn-bpÅ ]¨n-e-IÄ (th¸n-e, I½yp-WnÌv
]¨, ioa-s¡m¶) Hcp NXp-c-{i-ao-റdn\v 5 Intem{Kmw F¶ tXmXnÂ D]-tbm-Kn-̈ mÂ \na-hn-c-Isf Hcp ]
cn-[n-hsc  \nb-{´n-¡m-\mIpw.  C©n  \Sp-¶-Xn-\p-ap¼p  _mkn-ekv  amkd³k,v  ]À]yqdn-tbm-kn-enbw
sseem-kn\w Pohm-Wp-¡Ä C©n-hn-¯nÂ ]i-bp-ambn tNÀ¯v \¶mbn ]pc«n XW-enÂ DW¡n \Sp-
¶Xpw D¯-a-amsW¶p Iണ്]n-Sn-¡-s -̧«n-«p-ണ്. 

aªÄ
aª-fnsâ  Hcp  {][m\  \na-hn-c-i-{Xp-hmWv  satem-bvtUm-ssK³  C³tIm-ssá-റ.  ണ cp-I-fpsS

A{K-§-fnse apg-IÄ Ah-bpsS BKn-c-W-tijn \in-¸n-¡p-¶-XmWv {][m\ tcmK-e-£-Ww. ]n¶oSv Ch
thcp apgp-h³ hym]n¨v Ah-bpsS hfÀ¨sb apc-Sn-¸n-¡p-¶p. XÂ^-e-ambn sNSn-bpsS sam¯-¯n-epÅ
hfÀ¨ XS-Ê-s -̧Sp-Ibpw Ce-IÄ aª-fn¨v  sImgn-bp-Ibpw sN¿p¶q. Hcp {Kmw a®nÂ Hcp \na-hnc
emÀh Ds-ണ¦nÂ Xs¶ 22 iX-am\-t¯mfw hnf \jvSw {]Xo-£n-¡mw. 

\nb-{´Ww
th¸n³ ]n®m¡v  Ønc-ambn  D]-tbm-Kn-¡p¶ Irjn-bn-S-§-fnÂ CXnsâ hym]\w KWy-ambn

Ipd-ªp-Im-Wp-¶p.  Incn-bm-̄ nsâ s]mSn,  sNSn  H¶n\v  25  {Kmw  F¶-tXm-XnÂ a®nÂ tNÀ¡p¶Xv
aª-fnse \na-hn-c-Isf \nb-{´n-¡p-¶-Xn\v ^e-{]-Z-am-sW¶v Is-ണ¯n-bn-«p-ണ്. 
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\na-hnc \nb-{´Ww Pohm-Wp¡-fn-eqsS
tUm. sI.Fk.v ao\m-Ip-amcn, s{]m^-ÊÀ & slUv, ssat{Im_tbm-fPn hn`m-Kw

ImÀjnI tImtf-Pv, s-h-Åm-bWn

a®nÂ  hkn¨v sNSn-IÄ¡v \miw hcp-¯p¶ \na-hn-c-Isf \nb-{´n-¡p-¶-Xn\v \na-hn-c-\m-in-\n-
IÄ  [mcm-f-ambn  IÀj-IÀ  D]-tbm-Kn-¡m-dp-ണ്.  cmk\na-hnc  \min-\n-IfnÂ  ]eXpw  kky§fnepw
a®nepw  hnLS\w  kw`-hn-¡m-sXtbm  hnL-Sn¨v  ]pXnb cmk-h-kvXp-¡-fmbn  amdntbm  Gsd   \mÄ
\nÂ¡p¶Xm-bn-Im-Ww. C¯cw IoS-\m-in-\n-IfpsS Ah-injvS hnjw, `£y-irw-J-e-bnÂ Ibdn hnj-
¯nsâ Afhv hÀ²n¡p¶p.  a®nsâ Poh³ \ne-\nÀ¯p¶Xv a®nÂ Pohn-¡p¶ kp£vamWp-¡fmWv.
hnf-I-fpsS thcp ]S-e-¯nepw a®nepw hkn-¡p¶ \na-hn-c-Isf an{X AWp-¡-fmb IpanÄ,- _m-IvSo-cnb
F¶nh D]-tbm-Kn¨v {]hÀ¯\w \nÀho-cy-am-¡n- D-·q-e\w sN¿mw. C{]-Im-cw Pohm-Wp-¡Ä D]-tbm-Kn¨v
\na-hnc \nb-{´Ww \S-̄ p¶ coXnsb ssPhnI \na-hnc \nb-{´Ww F¶p-]-d-bp-¶p. an{X-_m-IvSo-cn-b-I-
fmb kyqsUm-sam-Wmkv ^vfqdsk³kv,  _mkn-ekv  amk-d³kv,  _mkn-e³kv kÀ¡pe³kv F¶n-h-
bpw -Ip-an-fp-I-fmb ss{St¡msUÀa hndn-sU, ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw sseem-kn-\w, ssas¡m-ssdk F¶n-
hbpw \na-hn-c-Isf \nb-{´n-¡p-¶-Xn\v Gsd ^e-{]-Z-am-Wv. 

1. kyq-sUmsamWmkv  ^vfqd-sk³kv :  a®nepw  sNSn-I-fpsS  D]-cn-X-e-̄ nepw  Ah-bpsS  thcp]S-e-̄ nepw
ImWp¶ ssdtkm-_m-IvSo-cn-bbmWv  kyqsUm-sam-Wmkv  ^vfqdsk³kv.  Cu _mIvSo-cnb DXv]m-Zn-̧ n-¡p¶
hnj-h-kvXp-¡fpw F³ssk-ap-Ifpw \na-hn-c-Isf \in-¸n-¡p-¶p. IqSmsX Ch DXv]m-Zn-̧ n-¡p¶ Nne cmk-h-
kvXp-¡Ä sNSn-I-fpsS hfÀ¨sb Xzcn-X-s¸-Sp-¯p-Ibpw kzm`m-hnI tcmK {]Xn-tcm[ iàn hÀ²n¸n¡p-Ibpw
sN¿p¶p.  _mkn-ekv  amk-d³kv,  _mkn-ekv  kÀ¡p³kv  F¶o  _mIvSo-cn-b-Isf  ]co-£-W-im-e-bnÂ
hfÀ¯n SmÂIv s]mSnbnÂ IeÀ¯n ÌmÀ¨v emb\n tNÀ¯v Ipg¼p cq]-¯n-epÅ an{in-X-am¡n (hn¯nsâ
aq¶p  iX-am\w  `mc-̄ n-\-\p-]m-X-ambn)  hn¯p  ]cn-N-c-W-¯n-eqsS  \na-hn-c-Isf  \nb-{´n¡mw.  B{I-aWw
cq£-am-sW¦nÂ hn¯nÂ ]pc-«p-¶-Xn\v ]pdsa \«v 30 Znhkw Ignªv CtX an{inXw 2 iX-am\w hocy-̄ nÂ
a®nÂ Hgn-̈ p-sIm-Sp-¡p-Ibpw thWw. hgp-X\ hÀ¤hnf-I-fnÂ hn¯n-Sp¶Xn\p ap¼v _mkn-ekv amk-d³kv
25 {Kmw Hcp NXp-c{i ao റdn\v F¶ Af-hnÂ C«-Xn\v tijw \\-bvt¡--ണXm-Wv. hn¯v ]mIn cmgvN Ignªv
2  iX-am\w  hocy-apÅ _mIvSo-cnb  emb\n  Xhm-c-W-I-fnÂ  Hgn- v̈  XSw  IpXnÀ¡p-I.  hmg-bnse  \na-hn-c-
_m[ XS-bp-¶-Xn\v _mkn-ekv amk-d³kv hmg-¡-¶pIfnÂ ]pc«n \Sp-¶Xpw \mÂ]Xv Znh-k-̄ n\v tijw 2
iX-am\w hocy-apÅ PohmWpemb\n Nph-«n-sem-gn¨v sImSp-¡-¶Xpw hfsc {]tbm-P\w sN¿p¶Xmbn Ip-]n-
Sn-¡-s -̧«n-«p-ണ്. IqÀ¡sb B{I-an-¡p¶ thcp _ÔI \na-hncsb \in-¸n-¡p-¶-Xn\v _mkn-ekv amk-d³kv
35 In. {Kmw. Hcp slIvS-dn\v F¶ tXmXnÂ D]-tbm-Kn-¡p-¶Xv ^e-{]-Z-am-W.v

2. ssat¡m-ssdk : hnf-I-fpsS thcp-ambn ]c-kv]c klm-b-t¯msS hkn-¡p¶ Cu Ipan-fp-IÄ thcn\p Np റ്w
Hcp Bh-c-W-ambn ImW-s -̧Sp-¶p. \Sp-¶-Xn\v ap¼v Cu IpanÄ {]tbm-Kn-¡p-¶Xv sNSn-bpsS hfÀ¨sb klm-
bn-¡p-¶p. CXn\p ]pdsa thcns\ _m[n-¡p¶ thcp-_-ÔI \na-hn-c-s¡-Xnsc {]Xn-tcm[ tijn \ÂIp-¶-
Xn\pw Cu Ipan-fnsâ {]tbmKw ^e-{]-Z-amWv. ssat¡m-ssdk {]tbm-Kn-¡p¶ sNSn-IÄ¡v a®nse t^mkv^-
dkv icn-bmbn D]-tbm-K-s -̧Sp-̄ m\pw shÅhpw a റ് kq£va aqe-I-§fpw IqSq-X-embn hens¨Sp¡m\pw Ign-
bp-¶p. 

3. ss{St¡m-sUÀa  :  a®nÂ  Iണ്h-cp¶  Cu  Ipan-f-IÄ  hnjh-kvXp-¡Ä  Dണ്¡nbpw  ss{St¡m-sUÀan³
t]mepÅ Bân _tbm-«n-¡p-IÄ DXv]mZn-̧ n¨pw tcmK-Im-cn-I-fmb Ipan-fp-I-fpsS X´p-¡sf hcnªv Np റ്
izkw ap«n¨pw \in-̧ n-¡p-¶p. Ch a®nÂ {]tbm-Kn-¡p-¶-Xn-eqsS \na-hn-c-I-sfbpw Hcp ]cn-[n-hsc \nb-{´n-
¡mw. ss{St¡m-sUÀabpsS hwi-hÀ²\hn\v th¸n³ ]n®m¡pw NmW-Ihpw tNÀ¶ an{in-X-am-Wp-]-tbm-Kn-
¡p-¶Xv.  DW-§nb th¸n³ ]n®m¡pw NmW-Ihpw (1:9) A\p-]m-X-¯nÂ  s]mSn¨v  tbmPn-¸n-̈ -Xn-\p-tijw
shÅw Xfn¨v \\-bv¡p-I. CuÀ¸apÅ Cu an{i-X-̄ n-te¡v ss{St¡m-sUÀa (100 In. {Kmw) an{in-X-̄ n\v 2-þ3
In.-{Kmw.  F¶ tXmXnÂ) tNÀ¯v \¶mbn tbmPn-̧ n-¡p-I.  AXn-\p-tijw Cu an{inXw Zzmc-§fp-Å-t]m-fn-
¯o³ jo റ് -sImtണ m  \\ª Nm¡p-sImtണm aqSn XW-enÂ 4-þ5 Znhkw kq£n-¡p-I. IpanÄ s]cp-Ip-¶-
Xn\v  thണ്bmWv  sN¿p¶Xv.  hoണ്w  \¶mbn  Cf¡n  cണ mgvN  C«-Xn-\p-tijw  Xhm-c-W-I-fnÂ  tNÀ¯v
sImSp-¡p-¶Xv IpanÄ tcmK-§-sfbpw \na-hn-c-I-sfbpw \nb-{´n-¡p-¶-Xn\v ^e-{]-Z-am-Wv. 

4. ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw sseem-kn\w :  thcp_ÔI \na-hn-c-I-fpsS ap«-Isf ]cm-Zo-I-cn¨v \in-̧ n-¡p-¶p. Cu
Ipan-f-pIÄ ]¨-¡dn hnf-I-sfbpw hmg-sbbpw B{I-an-¡p¶  \na-hn-c-Isf \in-̧ n-¡p-¶-Xn\v Gsd ^e-{]-Z-
amsW¶v AJn-te´ym \na-hnc Kth-j-W ]²-Xn-bpsS `mK-ambn കതണത്യ്ട്ണ്.- sh--bnÂ hn¯p ]cn-N-c-W-
¯n-eqsSbpw hgp-X\ hÀ¤ hnf-I-fnÂ Xhm-c-W-I-fn-en«pw hmg-bnÂ I¶nÂ]pc-«nbpw D]-tbm-Kn-¡pI hgn
\na-hn-c-Isf  \nb-{´n-¡mw.  Imen-h-f-hp-ambn  tNÀ¯v  a®n-en-SpI  hgn  thcp  _ÔI \na-hn-c-bpsS  hwi-
hÀ²\hv ^e-{]-Z-ambn \nb-{´n-¡mw. - hmg¡¶v \Sp-¶-Xn\v ap¼mbn Is¶m-¶n\v 5 {Kmw ]À]yq-dn-tbm-kn-
enbw sseem-kn\w F¶ PohmWp tNm¡p-s]m-Sn-bnÂ IeÀ¯n-bXv hmg-¡-¶nÂ tX¨p]nSn-¸n-¡pI. a®nÂ
DÅ \na-hn-cIfnÂ \n¶v hfÀ¨-bpsS BZy-L-«-¯nÂ  hmgsb kwc-£n-¡p-¶-Xn\v  CXv ^e-{]-Z-amsW¶v
cmjv{Sob Irjn hnImkv tbmP\ ]²-Xn-bpsS `mK-ambn \S-̄ nb Irjn-bnS ]co-£-W-§Ä sXfn-bn-̈ n-«p-ണ്.
IqSmsX  \mev]Xp  Znh-k-̄ n-\p-tijw  hmg  H¶n\v  20  {Kmw  ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw  sseem-kn\w  F¶
tXmXnÂ NmWIw AsÃ-¦nÂ th¸n³ ]n®m-¡p-ambn  IeÀ¯n a®nÂ tNÀ¡p¶Xpw  hfsc  ^e-{]-Z-am-
sW¶v  കതണത്യ്ട്ണ്.  ]À]yq-dn-tbm-kn-enbw sseem-kn\w th¸n³]n®m¡v NmWI an{inXw 1:10:90 F¶
A\p-]m-X-̄ nÂ Dണm¡n t]mfn-lu-kn\pÅnÂ tNÀ¡pI hgn \na-hn-c-Isf ^e-{]-Z-ambn \nb-{´n¡mw. 
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kv{Xo kl-P-tcm-K-§fpw Ah-bpsS {]Xn-tcm[ amÀ¤-§fpw
tUm. A¡-{]nb hÀKokv, AUo-j-WÂ s{]m^-kÀ, Un¸mÀ«p-saâv Hm^v ssK\-t¡m-fPn,

Kh. saUn-¡Â tImtfPv, tIm«bw

B -́cnI {]XypÂ]m-Z\ Ah-b-h-L-S\
KÀ -̀]m{Xw  : KÀ -̀]m{Xw Hcp sNdnb akvIp-emÀ Ah-b-
h-am-Wv.  hfcp¶  {`qWw  ChnsS  hkn¨v  t]mjI§Ä
BKn-cWw sN¿p-¶p.
tbm\n :  KÀ -̀]m-{Xs¯ ]pdw-h-i-hp-ambn  _Ôn-¸n-¡p¶
arZp-e-amb `mKw.
^tem-¸n-b³ Syq_p-IÄ : AÞm-i-b-¯n\pw
KÀ -̀]m{X¯n\pw CS-bnÂ ØnXn-sN-¿p¶ Npcp-§nb
Ipg-ep-IÄ.
AÞm-i-b-§Ä :  kvss{XW-tlmÀtam-Wp-Ifpw  AÞ-
§fpw DÂ]m-Zn-¸n-¡p¶ {KÔn-I-fm-Wn-h. Hcp kv{Xo ico-c-
¯nÂ 2 AÞmib§fmWpÅ-Xv.
KÀ`m-i-b-apJw :  KÀ -̀]m-{X-¯nsâ Gähpw Xmgs¯ `mK-
amWv KÀ`m-i-b-ap-Jw.  BÀ -̄h-càw  ]pdt¯¡p hcp-
¶Xv CXp-h-gn-bm-Wv.

km[m-c-W-ambn I  ണ്  h-cp¶ {][m\ {]iv\-§Ä
1. ss^t{_m-bn-Up-IÄ

km[m-c-W-bmbn  Iണ് -h-cp¶  ss^t{_m-bn-Up-IÄ  \mep-X-c-
¯nÂ s]Sp-¶p.

1. k_vko-tdm-kÂ
2. k_v ayqt¡m-kÂ
3. C³{Sm-ayq-dÂ
4. s]UÂIyp-te-äUv

ss^t{_m-bn-Up-IÄ  NnIn-Õn¨p  t`Z-am-¡m-hp-¶-h-bm-Wv.  kvIm\n-§n-eqsS  Chsb
I ണണ-̄ m-\mhpw.  A]qÀhw  tIkp-I-fnÂ  ikv{X-{In-b-bpsS
klm-b-t¯msS Chsb \o¡w sNt¿--ണXmbn hcp-¶p. 

2. hn³tUm-sa-{Sn-tbm-kn-kv.
   KÀ`m-i-b-¯nsâ `n¯n-bn-ep ണ-m-Ip¶ Hcp tcmK-am-WnXv.
3. BÀ¯h ka-b-¯p-  m-Im-dpÅ thZ\

km[m-c-W-bmbn BÀ¯hw BZy-ambn XpS-§p-¶Xp apXÂ Nne
Ip«n-I-fnÂ Ak-l-\o-b-amb thZ\ A\p- -̀h-s¸-Sp-¶p. an¡-hmdpw hnhm-l-t¯m-sStbm 
Hcp {]k-h-¯n\ptijtam C¯cw thZ\ CÃm-sX-bm-Ip-¶-Xmbn ImWp-¶p. \nb-{ -́
Wm-Xo-X-am-bmÂ sshZy-k-lmbw tXSm-hp-¶-Xm-Wv.

4. Akm-[m-c-W-amb cà-{kmhw
BÀ -̄h-k-a-b¯v  AXn-I-Tn-\-amb  »oUnMv  Nne  kv{XoI-fnÂ  Iണ്h-cp-¶p.  {Iaw
sXänb  BÀ¯hw  Nne-cnÂ Iണ്h-cm-റ്ണ -്v.  IrXy-amb CS-th-f-IÄ  ]men-¡-s¸-SmsX
BÀ¯hw C§-s\-bp-Å-h-cnÂ ImWp-¶p.  Nne-t¸mÄ ssewKnI_Ô-¯nÂ GÀs¸-«-
Xn-\p-tijw  »oUnMv  D ണm-Ip-¶p.  Nne-cnÂ  km[m-c-W-bnÂ\n¶p  hyXy-kvX-ambn
BÀ -̄h-k-a-b¯v  hfsc  Ipd¨v  XpÅn-IÄ  am{X-ambn  càw  t]mIp-¶p.  CXns\
kvt]m«nMv F¶-dn-b-s -̧Sp-¶p. Nne-cnÂ BÀ -̄h-k-a-b- -̄Ãm-sXbpw kvt]m«nMv ImWm-

III. HEALTH AND HYGIENE
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dp-ണ്.Nne -tIkv ÌUn-I-fn-eqsS BÀ -̄h-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨p-m-Ip¶ {]iv\-§sf ]cn-N-
b-s -̧Smw.  GI-tZiw  45  hb-ÊpÅ  Hcp  kv{Xo¡v  amk-¯nÂ\n¶pw  hyXy-kvX-ambn
Akm-[m-c-W-co-Xn-IÄ  BÀ¯hw hcp-¶p.  Aan-X-h®w  DÅ Ch-cnÂ BÀ -̄h-k-a-
b¯v  càw I«-I-«-bmbn  t]mIp-¶p.  A\n-b-{´n-X-amb cà-{kmhw  hsc  Nne-cnÂ
Dണ m-Ip-¶p.

Irregular bleeding PV, Post coital bleeding, Spotting PV.
45 year  old lady,  obese,  previously regular  cycles  with normal  flow,  1year  heavy
bleeding PV, passage of clots

Abnormal Uterine Bleeding
ssewKn-I-ambn  ]I-cp  ¶   tcmK-  §Ä :  kpc-£n-X-a-Ãm¯ ssewKnI  _Ô-§Ä
FbvUvkv t]mse-bpÅ amcI tcmK-§Ä¡v Imc-W-am-Ip-¶p. _Ô-§-fnÂ hniz-kvXX
]peÀ¯m\pw  [mÀ½n-IX  ssIsh-Sn-bm-Xn-cn-¡p-¶Xpw  tcmK-§Ä Dണm-Im-Xn-cn-¡m³
klm-bn-¡pw.

km[m-cW ImWm-dpÅ kv{Xok-l-P- Im³k-dp-IÄ

{_Ìv Im³kÀ : ]mc-¼cyw Hcp {][m\ LS-I-am-Wv. Im³kÀ _m[-bnÂ. hymbm-a-c-ln-
X-amb Pohn-X-co-Xnbpw Hcp hn[¯nÂ ]d-ªmÂ Im³k-dn\p Imc-W-am-Imw. amk-apd
hfsc t\cs¯ Bcw-`n-¡p-¶Xpw AXm-bXv sNdnb {]mb-¯nÂ, AXp-t]mse hfsc
sshInb {]mb-¯nÂ amk-apd \nÂ¡p-¶Xpw {i²-bÀln-¡p-¶p. hymbm-a-¡p-dhv A`n-
e-j-Wo-b-amb LS-I-a-Ã. kzbw ]cn-tim-[\ \S-¯m³ kv{XoIÄ {i²n-¡-Ww. 
A  Þ  m-i-bs   ̄   _m[n-  ¡  p  ¶    Im³kÀ :  .  Ip«n-IÄ CÃm¯ kv{XoIÄ¡v C¯cw
Im³k-dn\v km[yX IqSp-X-em-Wv. `£W\nb-{ -́Ww, ico-c-`mcw Ipd-bv¡p-I, Pohn-X-
ssi-en-amäw  Ch-sbms¡  A\p-jvTn-¡p-¶Xv  AÞm-i-b-Im³kÀ hcmsX  klm-bn-
¡p¶p.
KÀ`m-ib Im³kÀ :  BÀ -̄h-hn-cm-a-¯n\p tijw »oUnMv IണmÂ F{Xbpw thKw
tUmIvSsd ImWp-I. Pohn-X-ssien {Iao-I-cWw C¯cw Im³k-dp-I-fpsS thc-dp-¡pw.

Common Gynecological Cancers

Breast Cancer
Primary prevention
 Be aware of your personal and your family history
 Weight reduction and life style modifications
 Prevention of diabetes
 Irregular bleeding PV-Never ignore
 Always evaluate bleeding in the postmenopausal period

KÀ`m-i-b-ap-J-¯p-  ണ      m-Ip¶ Im³kÀ 
]m]vkvan-bÀ sSÌv (NnÃp ]cn-tim-[-\)

KÀ`m-i-b-ap-J-¯p-ണm-Ip¶ Im³kÀ Iണ്]n-Sn-¡p-¶-Xn\v klm-b-I-am-Wv. {Iaw-
sXän hcp¶ BÀ¯hw IqSp-XÂ {i² \ÂIn tUmIvS-dp-ambn ]¦p-h-bv¡pI Btcm-
Ky-I-c-amb ssewKnI Pohn-X-coXn ]n´p-S-cp-¶Xv hfsc AXy-´m-t]-£n-X-am-Wv.

kv{Xok-l-P-tcm-K-§-fpsS bYm-k-a-b-¯pÅ NnInÕ hfsc {][m-\-s -̧«-Xm-Wv.
tcmKw hcm-sX-bn-cn-¡m³ Btcm-Ky-]-c-amb Pohn-X-ssien Dണm-bn-cn-¡-Ww. hyàn-ip-Nn-
Xz-¯n\pw  Btcm-Ky-]-cn-]m-e-\-̄ nÂ  AXn-bmb  ]¦p-h-ln-¡p-hm-\p ണ്.  Bb-XnÂ
sNdp¸w  apXte  s]¬Ip-«n-Isf  ipNn-Xz-¯nsâ  {]m[m-\yw  ]dªp  a\-Ên-em-¡p-I.
FÃm-än-\p-ap-]-cn-bmbn kz´w Btcm-Ky-¯nÂ kv{XoIÄ IqSp-XÂ {i²m-ep-¡-fm-I-Ww.
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Npcp-¡n-¸-d-ªmÂ  [mÀ½n-I-t_m[w  ipNnXzw  Btcm-Ky-¯n-epÅ  {i²  Ch-sbÃmw
Btcm-Ky-apÅ  kv{XoI-sfbpw  AXn-eqsS  Btcm-Ky-apÅ  Xe-ap-d-I-sfbpw  \ap¡v
k½m-\n-¡pw.

Sexually Transmitted Diseases (STD)
 How do you get a STD?
 Common STDS.
 Treatment of STD.
 Prevention of STD

Primary prevention
 58 year old peri-menopausal lady
 1 child, menarche at 10 years
 Obese, Sedentary life style
 Family history of breast cancer in sister
 O/E Breast lump
 Investigation- Breast Cancer
 Be cautious with early menarche and late menopause
 Physical activity decreases risk
 Life style modifications
 Alcohol, O CP, HRT increase risk
 Self breast examination-2ry prevention
 Screening

 Primary prevention
 54 year old post menopausal lady
 No children, diagnosed to have PCOS
 Obese, BMI 30, Diabetes
 Bleeding per vaginum
 h/o endometrial hyperplasia in past
 Investigation – Uterine malignancy
 50 year old peri-menopausal lady
 4 children, married at 18 years, h/o STI in past
 History of irregular spotting and discharge per

vaginum
 H/O post coital bleeding per vaginum
 Ignored pap smear report of dysplasia
 Investigation- Cancer of Cervix

Primary Prevention
 Health education of adolescents to avoid early pregnancy and sexually transmitted 

diseases (STI)
 Treat STI promptly
 HPV (a STI associated with CA Cervix) vaccination
 Always evaluate irregular bleeding and post coital bleeding 
 Never ignore your vaginal discharges
 Uphold healthy sexual life style

Silent Diseases : Obesity, Hypertension, Diabetes
Causes 

 TV watcher with junk food
 Periods once in 2 months only
 Periods only by medications
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Preventive Measures
 Avoid sedentary life style
 Exercise
 Diet modification
 Avoid junk food
 Don't take over the counter medicines
 If not corrected in time-  It will cause Infertility, Cancers

Infertility-can we prevent it?

Protective Factors

Breast Feeding
Adequate Physical Activity
Life style modification
Screening for Breast cancer detection
Evaluation of symtoms - irregular bleeding PV, post coital bleeding,

post menopausal bleeding

Preventive measures

 Avoid unsafe sexual practices
 Avoid multiple sexual partners
 HPV vaccination to be considered

Cancers- Protective Factors

 Treat pre malignant disease like cervical dysplasia, endometrial hyperplasia with strict
follow up

 Avoid self medication and over the counter preparations
 Hysterectomy is not the treatment for all gynaec problems

Primary Prevention
 65 year old post menopausal lady
 No children, treated for infertility
 Obese, BMI 30
 Vague complaints
 Abdominal lump
 Investigation – Ovarian malignancy

Take Home Messages

 There are risk factors that can be corrected -So correct them
 There are risk factors that cannot be corrected -So Modify them and keep them under

control
 There are premalignant diseases -So treat them and avoid cancer

Prevention better than cure
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BÀ¯-h-N-{Ihpw BÀ¯-h-hn-cm-ahpw tlmÀtam¬ hyXn-bm-\-§fpw kv{XoI-fnÂ
“Role of hormones in menstrual cycle and menopause”

Dr. Sisy Jose, Assistant Professor, Govt. College of Nursing, Kottayam

{][m\ kv{Xo tlmÀtam-WpIÄ : Cukvt{Sm-P³, t{]mP-Ìn-tdm¬ F¶n-h-bmWv  {][m\
kv{Xo tlmÀtam-Wp-IÄ. kv{Xo khn-ti-j-X-Ifpw AtÞmÂ¸m-Z-\hpw CXnsâ [À½-§-
fnÂs¸-Sp-¶p.

BÀ -̄h-kw-_Ô {]iv\-§Ä : AanX BÀ¯hw, AÂ¸ BÀ¯hw, thZ-\-tbm-Sp-Iq-Snb
BÀ¯hw, {]mbw sXän-bpÅ BÀ¯hw, Ch-bmWv {][m-\-ambpw Iണ് hcp¶ {]iv\-
§Ä.

NnInXvk tXtS-  ണ      Xv Ft¸mÄ?
 7 Znh-k-¯nÂ IqSp-X-epÅ AanX cà-{kmhw 
 CS-th-f-IÄ 21 Znh-k-̄ nÂ Ipd-bpI 
 Aan-X-th-Z-\-tbm-Sp-Iq-Snb BÀ¯hw 
 ZpÀK-Ô-t¯m-Sp-Iq-Snb tbm\o-{khw 
 P\-t\-{µob `mKs¯ AanX sNmdn-¨nÂ 

* CS-hn-«p-ണm-Ip¶ aq{X-¯nÂ ]gp¸v, F-¶n-h-bp ണ-m-bmÂ NnInÕ tXSm³ sshI-cp-Xv.

BÀ¯h hncmawþ]qÀÆ-e-£-W-§Ä (Ime-b-fhv  2 -ap-XÂ \mep hÀj-§Ä)
{Iaw  sXän-bpÅ BÀ -̄h-N{Iw,  ico-c-`m-K-§-fnse  \ocv,  kvX\-§-fnse  thZ\,

tbm\o hcÄ¨, sXmen-¸p-d-¯p-ണm-Ip¶ amä§Ä, kÔn-th-Z-\-I-fpw, t]io-th-Z-\bpw, am\-
knI {]iv\-§Ä , Ch-sbms¡ ]qÀÆ e£-W-§-fmbn കണ് -h-cp-¶p.

]qÀ® BÀ -̄h-hn-cm-a-e-£-W-§Ä :  \mUo-hyql, cà-N-{I-aW {]iv\-§Ä, Dd-¡-kw-_-
Ô-amb {]iv\-§Ä,  ssewKn-I-kw-_-Ôamb {]iv\-§Ä, aq{Xm-i-b-kw-_-Ô-amb {]iv\-
§Ä,  kÔn,  t]io  kw_-Ô-amb  {]iv\-§Ä,  am\-knI  {]iv\-§Ä, F¶nh  ]qÀ®-
BÀ¯h hncm-a-e-£-W-§-fm-Wv.

\mUo-hyq-l, cà-N-{I-aW {]iv\-§Ä :  AanX DjvWw, cm{Xn-bnÂ hnbÀ¡pI, Aan-X-
amb s\©n-Sn-¸v, InX¸v, Xe-th-Z\, Xe-I-d¡w, ssIImÂ ac-hn¸v, XpS-§n-bh km[m-c-W-
bmbn ImWm-dp-ണ്.

Dd-¡-kw-_-Ô-amb {]iv\-§Ä :  Dd-¡-¡p-dhv, Dd-¡-X-SÊw, Dd-¡-¡q-Sp-XÂ, ]IÂ Dd¡w
F¶nh.

ssewKnI {]iv\-§Ä : tbm\o hcÄ¨, Aan-X-tbm-\o-{khw, ssewKnI hncàn, thZ-\-tbm-
Sp-Iq-Snb _Ô-s -̧SÂ, sNdnb càw IeÀ¶ {khw. 

aq{X-kw-_-Ô-amb {]iv\-§Ä :  \nb-{´Ww hn«pÅ aq{Xw t]m¡v, CS-bv¡nsS AÂ¸w
aq{Xw t]mIpI, aq{X-¯nÂ ]gp¸v, P\-t\-{µob t]in-I-fpsS _e-¡p-dhv. 

kÔn, t]in kw_-Ô-amb {]iv\-§Ä : tXbvam\w, Dfp¡v, HSnhv, t]io _e-£bw.

am\-knI{]iv\-§Ä :  hnjmZw, {i²-¡p-dhv,  adhn, Xocp-am\w FSp-¡m³ Xmakw, anYym-
t_m[w, hnIm-c-\n-b-{ -́W-¡p-dhv. 

]cn-lmc{]iv\-§Ä : Pohn-X-ssien amä-§Ä, `£-W-{Iaw, hymbmaw, hn{iaw, am\-kn-I-kw-
LÀjw Ipd-bv¡Â, NÀ½-]-cn-N-cWw, NnInÕ amÀ¤-§Ä, _n t]mkn-äohv.

46



Huj-[-k-ky-§ÄþD]tbmK-hpw,-{]m-[m-\yhpw 
Dr. K. Usha, Senior Medical Officer, Govt. Ayurveda Dispensary, Kottody

 
]pcm-X\ Ime-L«w apXÂ hnh-[-bn\w kky-§Ä NnIn-Õ-bv¡mbn D]-tbm-Kn-¨p-t]m-

¶n-cp-¶p.  -ssh-Zy-im-kv{X-¯nsâ ]nXm-hmbn  IW-¡m-¡-s¸-Sp¶ lnt¸m-{I-äkv  hnh-[-bn\w
kky-§sf D]-tbm-Kn¨v tcmKn-Isf kpJ-s -̧Sp-¯n-b-Xmbn tcJ-IÄ ]d-bp-¶p.- C-Xp-s]m-se-
¯s¶ Acn-tÌm-«nÂ, Xntbm- -̂dkv F¶o `nj-Kz-c-·mcpw Huj-[-k-ky-§-fpsS {][m\yw a\-
Ên-em-¡n-bn-cp-¶-Xmbpw tcmKn-Isf NnIn-Õn-¡phm³ Ch D]-tbm-Kn-¨n-cp-¶-Xmbpw a\-Ên-em-
¡m³ km[n¡pw. (_nen-bm\ 2012þlntÌm-dn-¡Â dnhyq Hm^v saUn-kn-\Â ¹m³kv bqtk-
Pv).

]s¯m-¼Xmw \qäm-nsâ Ah-km\w apXÂ BbqÀtÆZ bp\m\n NnIn-Xkm coXn-I-
fnÂ \n¶v P\-§Ä apJw Xncn¨p XpS-§n.- D-]-tbm-Kn-¡p-hm-\pÅ Ffp- -̧hpw, e`y-X-¡p-dhpw
B[p-\nI sshZy-im-kv{X-¯nsâ XzcnX hfÀ¨bpw Huj[ kky-§-fpsS {]N-c-W-¯n\pw
D]-tbm-K-¯n\pw Ipd-വു -h-cp¯n hfÀ നു hcp¶ D]-tbmK kwkv¡m-chpw Aan-Xamb cmk-
h-kvXp-¡-fpsS D]-tbm-K-hpw, k-aq-l-¯nsâ Btcm-Kym-h-Øsb inYn-e-am¡n sImണ -്cn-¡p¶
B[p-\Ni kml-N-cy-¯nÂ ]g-a-bn-te-¡pÅ Hcp Xnc-n¨p-t]m-¡nsâ ]mX-bn-emWv C¶v \mw.
-a-cp-¶p-IÄ DÄ¸sS hn]-Wn-bnse hkvXp-¡-fp-f-hm-¡p¶ ]mc-iz- -̂e-§-sf-¡p-dn-¨pÅ Xncn- -̈
dnhv  B¿qÀth-Z-¯n-te¡pw Xncn¨p \S-¡p-hm³ kaq-l-¯nse t{]cn-¸n-¡p-¶p.  (sI-Ãn.  sI
2009 lnÌdn Hm^v saUn-kn³, ^mIvSvkv Hm¬ ^bÂ (29-50)).

D]-tbm-K-§Ä
BtcmKytaJe þHu-j-[-k-ky-§-Ä Atem-¸-Xn, B¿qÀthZ, bp\m\n XpS-§n FÃm NnIn-Õm-
co-Xn-I-fnepw acp-¶p-IÄ \nÀ½n¡m³ D]-tbm-Kn-¡p-¶p-ണ്.- ]p-Xnb Xcw -a-cp-¶p-IÄ Dev¸m-Zn-¸n-
¡p-¶-Xn-\pff  Kth-j-W-§Ä¡pw  C¶v  {]m[m\yw  hÀ²n¨p  hcn-I-bmWv  (B¿qÀth-ZnIv
Bâv saUn-kn-\Â ¹mâvkv, Um_À) tcmK-{]-Xn-tcm-[-ti-jnbpw ]mÀiz- -̂e-§Ä Df-hm-¡p-Xp-
ambXn\mÂ Ch {]tXyI {]m[m\yw AÀln-¡p-¶p. (Unan-t{Smhþln-Ìdn Hm^v ^mÀa-knþ1999).

kuµcykwc-£W taJe
hnh[ kuµ-cy-hÀ²I taJ-e-h-kvXp-¡-fnepw  \ntXym-]-tbmK hkvXp-¡-fnepw  Ch AS-§n-
bn-«p-ണ്. AkwkvIrX hkvXp-¡-fpsS Ipdª km\n-²yhpw DbÀ¶ KpW-ta-·bpw C¯cw
Dev]-¶-§-fpsS P\-{]oXn hÀ²n-¸n-¡p-hm³ ImcWam-bn-«p ണ്.  (-sZm-c-kzm-an -BÀ,  ]³hÀ F-
kv -Sn, iÀa Snþ2006 saUn-kn-\Â Bâv Btcm-am-änIv ¹m³kv A]vkv{Sm¡v, e¡wþ28).

`£y Dev]m-Z-\-ta-Je
C¶v hfsc {]Nm-c-¯n-epÅ slÀ_Â So,  NqbnwKw hscbpÅ \nc-h[n `£y hkvXp-¡-
fnepw Huj-[-k-ky-§Ä D]-tbm-Kn-¨p-h-cp-¶p. IoS-\m-in-\n-bmbpw Huj[ kky-§sf D]-tbm-
Kn-¡p¶p-ണ്. tkmkpIfpw, sPÃn-Ifpw \n½nÀ¡p¶Xn\pw aäp-ambn Ch hym]-I-ambn D]-tbm-
Kn-¡p-¶-Xn-\mÂ Cu cw-K¯v hf-sc-tbsd Kth-j-W-§Ä C¶v \S-¶p-h-cp-¶p-ണ്. (sSm-¹m-Iv.-
Pn. sI sUma-ÌnIv saUn-kn-\Â ¹mâvkv samsskIv _p¡v þ2005, 60--þ61).

hnt\mZk-©mc taJe
B¿qÀthZ Sqdnkw, ^mw Sqdnkw XpS-§n-b-h-bpsS P\-{]oXn A\p-Zn\w hÀ²n-¨p-h-cp-¶p.
slÀ_Â KmÀU³, slÀ_Â]mÀ¡v, slÀ_Â Bâv  _yq«nkv]m, B¿qÀth-SnIv akmPv
skâÀ XpS§n \nc-h[n Ah-k-c-§Ä C¶v hnt\mZ k©m-c-ta-Jehpambn _Ô-s¸«v Dണ്.
Huj-[-k-ky-§-fnÂ \n¶pÅ aqey-hÀ²nX Dev]-¶-§-fpsS hn]-W-\-̄ n\pw h³km-[y-X-bm-
Wn¶v DÅ-Xv.
sN¯nþsX¨n

1. aÃn, No\-¸m-hv, tX\o¨¸qhv Ch Xpey-A-f-hn-se-Sp¯v Ac-s -̈Sp-¡p-I.-  CXv Znhkw \mev {Kmw
hoXw- aq¶v t\cw Ign-¡p-I. SkmtW-dn-b, tImf-d, AXnkmcw F¶nh ian-¡pw.

2. sX¨nthcpw, tX§bpw H¶n- -̈c¨v Ipcp-¡-fnÂ (-]-cp) ]pc-«p-¶Xv Ipcp Ffp -̧¯nÂ  ]gp¯v
s]m«p-¶Xn\v klm-bn-¡pw.

IV. MEDICINAL PLANTS
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3. sX¨nthcv,  -Ip-cp-ap-fIv  F¶nh 12------- -- --þ{Kmw  hoXw  Ac¨v  tamcntem,  sh-Å-¯ntem  cmhn-sebpw,
sshIn«pw  Ign-¡p-I.  AXn-km-cw,-  {K-lWn  F¶nh  amdn-¡n-«pw.  (s_mäv¨À  F¨v,  andm-¡Ä
{UKvkvþ1965) 
Bcy-th¸v

1. Bcy-th-¸nsâ Ce-bpw,  -a-ªfpw shÅw tNÀ¯c¨v ]pc-«n-bmÂ sNmdn,  Nn-c§v F¶n-hbv¡v
ia\w In«pw.

2. hmX-¯n\v ths¸® D -̄au-j-[-am-Wv.
3. Bcy-th-¸n-ebpw, aªfpw H¶n- -̈c¨v apdn-hv, -\ocv, N-X-hv F¶nhbpÅ `mK§fnÂ ]pc-«p-¶Xv

apdn-hp-W-§m\pw hnjw \in-¡m\pw ^e-{]-Z-am-Wv.
4. Bcy-th-¸nsâ ]« \pdp-¡n-sb-Sp¯v shÅw Xnf-¸n¨p IpSn-¡p-¶-Xp-aqew hb-dn-f¡w ian-¡pw.

s\Ãn
1. 3þ{Kmw s\Ãn¡ DW-¡n-s¸m-Sn¨v 10þ{Kmw s\¿v tNÀ¯v ]Xn-hmbn Ign-¡p¶Xv sXmen-¸p-d-¯p- -

ണm-Ip¶ AeÀÖn¡v D -̄a-am-Wv.
2. I®n-ep-ണm-Ip¶ Akp-J-§Ä¡v ] -̈s\-Ãn¡ NX¨v \osc-Sp¯v Acn¨v I®n-sem-gn-¡p-I.
3. s\Ãn¡m\ocv, AarXv\ocv F¶nh 10þ{Kmw hoXhpw 1þ{Kmw ] -̈a-ªäs¸m-Snbpw H¶n¨v ]Xn-hmbn

tkhn-¡pI {]ta-l-¯n\v \Ã-Xm-Wv.
C©n

1. C©n DW-¡n-bXv 50þ{Kmw, FÅv hdp-¯Xv 100þ{Kmw, iÀ¡c 250þ{Kmw Ch-sbm-¶n¨v s]mSn¨v
sNdnb Dcp-f-I-fm¡n Znhkw aq¶p-t\cw hoXw ]Xn-hmbn Ign-¡p-I.- Np-a,- Z-l-\-¡p-dhv Ch ian-
¡pw.
aªÄ

1. tX\o¨ Ipt -̄ämÂ ] -̈a-ª-fpw,- X-I-c-bn-ebpw Xpey -A-f-hn-se-Sp¯v Ac¨v ]pc-«n-bmÂ aXn-bm-
Ipw.

2. ] -̈a-ªÄ ths¸® tNÀ¯c¨v ]pc-«p-¶Xv Ipgn-\-J-¯n\v \Ã-Xm-Wv.
3. ]q -̈I-Sn-¨mÂ aªfpw, th-¸n-ebpw ka-am-sb-Sp- -̄c-¨n-Sp-I.
4. ] -̈a-ªÄ \ocv ImÂ`mKw ISp-sI®bnÂ Im¨n InS¡p¶Xn·p¼v \mep-XpÅn hoXw sNhnbn-

sem-gn-¨mÂ sNhn-]-gp¸v Cãm-XmIpw.
5. Ip«n-IÄ¡p-m-Ip¶ Ic-¸\v  ] -̈a-ªÄ, ap-¯§ Ch Xpey Af-hn-se-Sp¯v shÅw -sXm-SmsX

Ac-¨n-Sp-I.
IWns¡m¶

1. IWn-s¡m¶¡pcp-hnsâ Im¼v ]menÂ Im¨n ]©-kmc tNÀ¯v Ign-¡pI ae-tim-[-\-bp-ണm-Ipw.
2. IWn-s¡m¶¸«-¡-jmbw  Znhkw  c ണ p-t\cw  3þan-Ãn-  enäÀ  hoXw  Ign-¡p-¶Xv  FÃm-¯cw

Xz¡vtcmK-§Ä¡pw D -̄a-am-Wv.
3. sIm¶-bn-e,- a-ªÄ F¶nh H¶n- -̈c¨v ]pc-«n-bmÂ sNmdn,- Nn-c-§v,-]p-gp-¡Sn F¶nh ian-¡pw.

PmXn
1. Xe-th-Z\, k-Ôn-th-Z\ F¶n-hbv¡v PmXn-¡pcp Ac¨p ]pc-«p-¶Xvaqew ia-\-ap-ണmIpw.
2. Pm-Xn-{]-Xn,-Pm-Xn-¡pcp F¶n-h tNÀ¯v shÅw Xnf-¸n¨v IpSn-¡pI tImf-d-bv¡v ia-\-ap-mIpw. 
3. tamW-bnÂ \n¶pw  càw hcp-¶Xv  XS-bm³ C´p-¸v,-Pm-Xn¡ F¶nh H¶n¨v  s]mSn¨v  ]Ãp

tXbv¡pI.
4. PmXn¡ tX\n-e-c¨v 4þ-anÃn {Kmw hoXw aq¶p-t\cw tkhn-¨mÂ Zl-\-t¡-Sv,- h-b-dp-s]-cp-¡w, -h-b-

dp-th-Z\ F¶nh ian-¡pw.
Idn-th-¸v

1. Idn-th-¸ne DZ-c-tcm-K-i-a-\-¯n\v D -̄a-am-Wv.
2. th¸n-ebpw, aªfpw  tNÀ¯v ]pc-«p-¶Xv NpW§v Ipd-bv¡p-hm³ klm-bn-¡pw.
3. ]pgp-¡Sn AI-äp-¶-Xn\v th¸n-ebpw ] -̈a-ªfpw IqSn ആരച്ടുക.

{_Òn 
1. {_Òn CSn-¨p-]n-gnªv \ocv tX³ tNÀ¯v tkhn-¨mÂ Aan-X- h®w Ipdbpw
2. {_Ònbpw, hb¼pw, tX\pw Ign-¡p-¶Xv A]-kvam-c-tcm-K-i-a-\-¯n\v \Ã-Xm-Wv.
3. {_Òn AÄkÀ tcmK-¯n\v D¯a Huj-[-am-Wv.
4. hb¼v tNÀ¯v {_Òn ]Xn-hmbn  Ign-¨mÂ HmÀa-iàn hÀ²n¡pw.
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Xpfkn
1. Xpf-kn-bne, sN-¯n-¸qhv,  sh-äne F¶nh NX¨v ]ngnª \ocv  10þanÃn enäÀ FSp¯v 100þanÃn

enäÀ  shfn-s -̈®-bnÂ Im¨n  ]Xn-hmbn  Xe-bnÂ tX¨v  20þan-\n-«p-\v  tijw Ipfn-¡pI Xmc³
\in¡pw.

2. Xpf-kn-bne,  Xp-f-kn-¸q-hv,  -a-ªÄ,-  X-gp-Xm-a-bne  F¶nh Xpey-A-f-hnÂ tNÀ¯v  Ac-bv¡p-I.
CXv Bdp{Kmw hoXw aq¶p-t\cw Ign-bn-¡p-Ibpw 7þZn-hkw apdn-hnÂ ]pc-«p-Ibpw sN¿p¶Xv
hnj-P-´p-¡Ä ISn-¡p-¶-Xp-aq-e-ap-ണm-Ip¶ hnjw CÃm-Xm-¡m\pw klm-bn-¡pw.

3. Hcp kv]q¬ Xpf-kn- \ocnÂ 1þIjvWw aª-f-c-¨p tNÀ¯v c ണp-t\cw ]pc-«p-¶Xv Nne´n hnj-
¯n\v D -̄a-am-Wv.

4. Hcp  kv]q¬  Xpf-kn-bne  \ocv,  Hcp  kv]q¬  Cu©n-\ocv,  Hcp  kv]q¬  tX³  F¶nh
tNÀ¯nf¡n 3þt\cw tkhn-¨mÂ I -̂s¡-«n\v ia-\-ap-ണmIpw.
Ip¼fw

1. Znhkw cണ p-t\cw hoXw Ip¼-f-§m-\ocv ]Xn-hmbn tkhn-¡p-¶Xv {]ta-l-̄ n-\p- -̄a-am-Wv.
2. Ip¼-f§ hn¯p-s]m-Sn¨v NqSp-sh-Å-¯nÂ Ie¡n {]`m-X-¯nÂ Ign-¨mÂ Iran \in-¡pw.
3. Ip¼-f-§-bpsS  sXmen  Ifªv  ]ngnª  NmdnÂ  iÀ¡c  tNÀ¯v  ]Xn-hmbn  Ign-¡p-¶Xv

A]kvam-c-¯n\v \Ã-Xm-Wv. 
sXm«m-hmSn : Ip«n-I-fpsS izmkwap«Â þsXm«m-hm-Sn-\ocpw, Icn-¡n³shÅhpw tNÀ¯v  Znhk-
¯nÂ Hcp t\cw hoXw c ണp Znhkw sImSp-¡I. 
IpSI³ : {]ta-l-tcm-K-i-a-\-¯n\v D -̄a-am-Wv.
ssaem©n

1. ssaem©nbne-bn«v  Im¨n-b-  F® ]Xn-hmbn tX¨v  Ipfn-¡p-¶Xv Xe-apSn  Xg-¨p-h-f-cm³ klm-
bn¡pw.

2. ssaem-©n-¡-jmbw ssae-©n-bpsS Xfn-cn-e-]n-gnª \ocv Ch aª-¸n- -̄Xn\v \Ã-Xm-Wv.
ApbÂsNhn-b³ : tSm¬kn-sse-änkn\v D -̄a-u-j-[-am-Wv.
Xp¼m : Pe-tZmjw, ]\n F¶n-hsb ian-¸n-¡p-hm³ Xp¼-bn-ebpw, Ip-cp-ap-fIpw Ac¨v Znh-khpw
3þt\cw tkhn-¡p-I.
IämÀhmg :  IämÀhm-gbpw,  ]- -̈a-ª-fpw,  -]-̈ -a-ªfpw Ac¨v ]pc-«p-¶Xv {hW§fpw DW-§p-
hm³ klmbn-¡pw.
D½w 

1. പേ]¸«n hnjwþ DW-§nb Imbpw,- X-gp-Xm-abpw k മaqew DW-¡n-s¸m-Sn¨v 2þ-t\cwtkhn-¡p-I.
2. sNmdn/NpW§vþ D½-¯nsâ\ocnÂ kaw tX§m-¸mÂ tNÀ¯v shbn-e-¯p-h¨v F®bp ണm¡n

aq¶p-t\cw ]pc-«p-I.
3. BahmXw þ  D½-¯n-e  k-Ôn-I-fnÂ aq¶p-t\cw  Ac¨p  ]pc-«pI.  ]p-c«n  1þa-Wn-¡q-dn-\p-tijw

XpS¨p If-bp-I. 
Bh-W¡v :  \nim-ÔX,  `£y-hnj-_m[,  k-Ôn-Ifnse  \ocpw  thZ-\bpw  F¶n-h-bnÂ  \n¶v
Bizmkw e`n¡m³ klm-bn¡pw.
ap¡pän :  ap¡p-än-bpsS  \ocv  I®n-sem-gn-¨mÂ  I®p-th-Z\,  sNm-dn-¨nÂ  F¶n-h-bnÂ  \n¶v
Bizmkw e`n¡pw.
Xgp-Xma : Xnanc tcmKn-IÄ¡v D -̄a-am-Wv. sImf-kvt{SmÄ Ipd-bv¡p-hm³ klm-bn¡pw.
IogmÀs\Ãn : IcÄ tcmK-i-a-\-¯n\v AXyp- -̄a-am-Wv.
Aacn : slÀWnb {]Xn-tcm-[n-¡p-hm³ Aa-cn-th-cn\v km[n-¡pw.
Ipdp-t´m«n : lotam-^oen-bbv¡v D¯a Huj-[-am-Wv.
\dp-\o-  n-¡ng§v : NqSp-¡p-cp-hns\ ian-¸n-¡p-hm³ D -̄a-amWv
]qhmwIp-dp-´Â : Xe-th-Z\, Xe-NpäÂ Ipd-bv¡p-hm³ ]qhmwIpdp-´Â\ocv 3þ4 XpÅn \ndp-I-
bnÂ ]pc-«p-I. 
BS-tem-SIw

1. BS-tem-S-I-¯nsâ \ocv Bkva, -I- -̂s¡«v, Npa F¶n-hsb AI-äm³ klm-bn-¡pw. 
2. BS-tem-S-I-¯nsâ thcv tNÀ¯v Ijmbw tkhn-¡p--¶Xv izmk-X-SÊw ian-¸n-¡p-¶-Xm-Wv.
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Huj[kky-§-fpsS ]cn-N-c-W-hpw, ]cn-]m-e-\hpw
Mrs. Vinodhini A, Agriculture Officer, Krishi Bhavan, Kallar, Kasaragod

Nc-I-tâbpw,  ip{ip-X-tâbpw  Ime-L«w  apXÂ  Huj-[-k-ky-§-fpsS  {]Nmcw
C´y-bnÂ  \ap¡v  ImWp-hm³ km[n¡pw.  temI-P-\-kw-Jy-bpsS  \Ã-i-X-am-\hpw  ]mc-¼cy
NnInÕm  coXn-Isf  Hcp  hn[-¯n ലലലല-¦nÂ  asämcp  Xc-¯nÂ  B{i-bn-¡p¶hcm-Wv.
slÀ_Â  Dev -̧¶-§-fpsS  kzoI-cyX  hÀ²n-¨p-sIm-ണ്cn-¡p¶  C¶s¯  kml-N-cy-¯nÂ
Huj-[-k-ky-§-fpsS ]cn-]m-e\w Gsd {]m[m-\y-aÀln-¡p-¶p.

kky-§-fpsS  hfÀ¨bv¡v  Imem-h-Ø,-  a-®v,-  hf{]tbm-K-§Ä Pe-e-`yX  F¶n-
hbv¡v  hfsc {]m[m-\y-ap-ണ്.  `qan-im-kv{X-]-c-amb {]tXy-I-X-Ifpw,  Imem-hØm hyXn-bm-\-
§fpw kky-§-fpsS \ne-\nÂ¸ns\ kzm[o-\n-¡p-¶p. kky§sf hn¯nÂ \ap¡v Dev]m-Zn-¸n-
¡p-hm³  km[n-¡pw.  _ÍnwMv,  {Km^vän-Mv പേmse-bpÅ  coXn-I-fn-eqsS  tcmK-{]-Xn-tcm-[-i-
ànbpw  IoS-_m-[sb sNdp-¡p-hm³ km[n-¡p-¶-Xp-amb KpW-ta· IqSnbbn\w  ssXIsf
Dev¸m-Zn-¸n-¡p-hm³  km[n-¡pw.  IrXy-amb  \ne-sam-cp-¡Â,  If-I-fpsS  \nb-{´-Ww,  a®nse
ssPh-[m-Xp-¡-fpsS e`yX Dd-¸p-h-cp-¯Â, imkv{Xo-b-amb ]cn-N-c-Ww, Pe-tk-N\w F¶nh
kky-§-fpsS Dev¸m-Z-\s¯ _m[n-¡p-¶-Xm-Wv.  {]qWnIv  hf-{]-tbm-K-§Ä, imkv{Xo-b-amb
hnf-sh-Sp¸pw,  kwkv¡-c-Whpw  F¶n-h-sbÃmw  {]tXyIw  {i²-sN-ep-t¯ taJ-e-I-fm-Wv.
(hn-Imkv IpamÀþ2014, saUn-kn-\Â ¹mâvkv IÄ«n-th-f³ Sp hmeyp AUo-j³: t{]m_vfwkv
Bâv Cjyq-kv).
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Huj-[-k-ky-§-fnÂ \n¶pwaqey-hÀ²nXDev]-¶-§Ä
Dr. Soumya K K, Senior Medical Officer, Govt. Ayurveda Dispensary, Panathady

{]Ir-Xn-Nn-InÕ,  ]mc-¼-cy-ssh-Zyw,  B¿qÀthZw  F¶n-hbnÂ GsX-¦nepw  hn[-
¯nÂ  B{i-bn-¡p-¶-h-cmWv  \mw.  Huj-[-k-ky-§-fpsS  {]Nmc ണ w  A\p-Zn\w  hÀ²n-
¨phcp¶p. Btcm-Ky-ta-J-e-bnÂ am{X-aÃ  kuµcykwc-£-W-ta-J-e-bnepw, `£y-kw-kv¡-c-W-
ta-J-e-bnepw Huj-[-     k-ky-§Ä {]m[m-\y-aÀln-¡p-¶p.  എന്നാൽ Huj-[-k-ky-§-fpw  Ah-
bpsS  Dev]m-Z-\hpw,  hn]-W-\hpw  hcp-am-\-amÀ¤-ambn  kzoI-cn- -̈hÀ  hfsc  hnc-f-am-Wv.-
F§s\bmWv Chsb hn]-Wn-bnÂ F¯n-t¡ണ- -sX-t¶m, F§-s\-bmWv hn]-Wn-bnÂ Is ണ -
t -̄-ണsXt¶m Adn-bp-¶-hÀ Xp -̈am-Wv. aäv taJ-e-I-fnepw I ണp-h-cp-¶-Xp-പേmse CS-\n-e-¡m-
cpsS Nqj-Ww-aq-ew IÀj-IÀ¡v AÀln-¡p¶ hne e`n¡m¯  ØnXn-hn-ti-jmWn¶p-Å-Xm-Wv
(Ipbn-¸Àþ1997).

hn]-Wn-bnÂ e`n-¡p¶ acp-നുI-fpsS 30 iX-am-\-¯n-e-[n-Ihpw \nÀ½n-¡p-¶-Xn\v
kky-§Ä  Bh-iy-am-Wv. (ic-Hw cmPp: hmeyp AUn-j³ Hm^v saUn-kn-\Â Bâv Btcm-am-
änIv  ¹mâvkv  þkw-{K-lw)  Ch-bpsS  hÀ²n¨vhcp¶ Bh-iy-I-X-sb-¸än  km[m-c-W-¡mÀ¡v
Adn-hn-ÃmsXt]m-Ip-¶p.  -C-Xn-\p-]pdsa  kuµ-cy-hÀ²-I-h-kvXp-¡-fnepw,  \ntXym-]-tbm-K-km-
[-\-§-fnepw,  `£yþhn-t\m-Z-ta-J-e-I-fn-ep-saÃmw  Ch-sb  -D-]-tbm-Kn-¡m-dp-ണ്.  C´ybnÂ\n¶v
Ib-äp-aXn  sN¿-s¸-Sp¶  Huj-[-k-ky-§-fpsS  80  i-X-am-\hpw  DW-¡n-b-cq-]-̄ n-tem,
AXnÂ\n¶v FSp-¡p¶ k¯mtbm BWv. Ib-äp-aXn sNbvXp-h-cp-¶Xv.

aqey-hÀ²nX Dev¸-¶-§-fpsS \nÀ½m-W-{]-{Inb {][m-\-ambpw aq¶p-hn-[-¯n-ep-Å-Xm-Wv.
1. Ub റIvSv hmeyp AUo-j³ 
2. C³ Ub റIvSv hmeyp AUo-j³
3. skan s{]mk-knMv (AÀ²-kw-kv¡-c-Ww)

Ub      റ      IvSv hmeyp AUo-j³
1. IrXy-amb ka-b¯v IrXy-amb Af-hnÂ hnf-sh-Sp-¡pI, hnf-sh-Sp-¸n\v ]mI-am-b-hsbam{Xw

Xnc-sª-Sp-¡p-hm³ {i²n-¡pI. 
2. CXv Dev -̧¶-§-fpsS KpW-ta· Dd-¸p-h-cp-t -̄Xpw AXym-h-iy-am-Wv.
3. kwkv¡-cW {]{In-b-Ifpw, ]m¡nwMv hfsc {i²n-t¡m--Xp-am-Wv.

C³ Ub      റ      IvSv hmeyp AUo-j³
1. KpW-ta· Dd-¸p-h-cp-¯p-¶-Xn-\mbn Izmfnän sSÌnwMv sN¿p-¶Xpw, Dev¸-¶-§Ä¡v kÀ«n-^n-

പ്-j³kv \ÂIp-¶-Xp-saÃmw C ത്Âs]Sp-¶-Xm-Wv.

skan s{]mk-knMv (AÀ²-kw-kv¡-c-Ww)
       hnhn[ sNSn-IÄ \nÀ½n-¡p-¶-Xn-\pw, k¯p-IÄ thÀXn-cn-¡p-¶Xn\pw ]e Dev¸-¶-§Ä
D ണ്നാ്ു -¶-Xn\pw imkv{Xo-b-amb Adnhpw, kmt¦-XnIhnZy-I-fpsS klm-bhpw Bh-iy-am-Wv.-
D-Zm-l-c-W-¯n\v k¯v/\ocv thÀXn-cn-s -̈Sp-¡p-¶-Xn\v sslt{Um UnÌn-te-j³, സ്w UnÌn-te-
j³, sslt{Um Un^q-j³, {^m£-WÂ  UnÌn-te-j³, t_mÄshâv FIvk-{Sm-£³ XpS§n
hyXy-kvX-co-Xn-IÄ D]-tbm-Kn-¨p-h-cp-¶p. 
           C§s\ \nÀ½n-¡p¶ Dev -̧¶-§Ä hn]-Wn-bnÂ F¯n-¡p-¶-Xn\vap¼v KpW-ta· Dd-
¸p-h-cp-t¯ണ--Xm-Wv.  (Ìm³tUÀssS-tk-j³  Hm^v  t_m«m-\n-¡Âkv,  sSÌnMv  Bâv
എക്സട്നാക്ഷൻ  sat¯Uvkv Hm^v saUn-kn-\Â slÀ_Âkvþ 2002)
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