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വനേതര വിഭവങ്ങളുടെ മികവിേ് 
നേശീയ സരസ് നമളയില് അംഗീകാരം

കുടുബശ്രീ മിഷന് സംഘടിപ്ിച്ച ദേശരീയ 
സരസ് ദമളയില് അട്ടപ്പാടിയില് നിന്നുള്ള 
വദനതര വിഭവങ്ങളുടട സ്റപാളിന് ദേശരീയ 
അംഗരീകപാരം ലഭിച്ചു.ഇന്ത്യയിടലമ്പാടുമുള്ള 
കുടുബശ്രീ പ്രവര്ത്തകടര ദകപാര്ത്തിണ-
ക്ി സംഘടിപ്ിച്ച പ്രേര്ശന വിപണന 
ദമളയിലപാണ് വദനതര വിഭവങ്ങളുടട 
മികച്ച സ്റപാളിനുള്ള ദേശരീയ പുരസ് കപാരം 
ലഭിച്ചത്.മപാര്ച്ച് 23 മുതല് ഏപ്രല് 7 വടര 
കുന്ംകുളത്ത് ടവച്ചപാണ് ദേശരീയ സരസ് 
ദമള നടന്ത്.മഹിളപാ കിസപാന് സശപാ-
ക്രീകരണ പരിദയപാജനയുടട ദനതത്യത്വ-
ത്തില്
 വദനതര വിഭവങ്ങളുടട സ്റപാള് സജ്രീ-
കരരീച്ച് പ്രേര്ശനവം,വിപണനവം നട-
ത്തിയത്.പശ്ിമഘട്ട മലനിരകളിടല 
മഴകപാടുകളില്  നിന്നുള്ള തനത് പപാര-
മ്ത്യര വദനതര ഉല്പ്ന്ങ്ങള് 'ഹില് വപാ-
ലയു'എന്
ബ്പാന്്് ടനയ്ിലപാണ് വിപണനം നട-
ത്തിയത്.റപാഗി,ചപാമ,തിന,വരക് ,ദത-
ന്,കുടംപുളി തുടങ്ങിയ 28 ഓളം ഉല്പ്-
ന്ങ്ങള് ദമളയില് ലഭത്യമപാക്ി.സ്റപാളില് 
നിന്് 154907 രുപയുടട വിറ്റുവരവ് ലഭിച്ചു.
ഏകദേശം 2 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള് 
സ്റപാള് സന്ദര്ശിച്ചുടവന്പാണ് കണക്പാ-
ക്കുന്ത്.

അറിയിപ്പുകൾ

അയല്കൂട്ടം ഊരു സമിതി എന്ിവയു-
ടട 2018-19 കപാലയളവിടല ഓ്ിറിം-
ഗ്  ജൂൺ 10 മുതല് ആരംഭിക്കുന്തപാണ്. 
എല്പാ ബുക്കുകളും ജൂൺ 5നു മുന്പ്  എഴുതി 
തരീര്ദക്ണ്ടതപാണ്. ഓ ്ിറിംഗ്,  എന്ിവ 
നടത്തുന് അയല്കൂട്ടം, ഊരു സമിതി 
എന്ിവര്ക്് മപാത്രമപാണ് അഫിലിദയഷന് 
പുതുക്പാനുള്ള  അവസരം ലഭിക്കുക.

ഓ്ിറിംഗ് ജൂൺ 10 മുതല്

കമ്മ്യൂണിറി കിച്ചൺ നടപ്ിലപാക്ി 
വരുന് എല്പാ ഊരു സമിതികളും പര-
മ്രപാഗത ഭക്ഷണം ആഴ്ചയില് കുറ-
ഞ്ഞത് 3 തവണടയങ്ിലം ലഭത്യമപാക്-

 പരമ്രപാഗത ഭക്ഷണം ആഴ്ചയില് കുറഞ്ഞത് 3 തവണ

ണം. പണമിടപപാടുകളുടട വൗച്ചറുകള് 
എല്പാമപാസവം 5-പാം തിയ്യതിക്് മുന്പ് 
അതപാത് പഞ്പായത്ത് സമിതികളില് 
സമര്പ്ിക്ണം.
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ബിോടെ എന്ന അത്ഭുതം

പപാചക പരിശരീലനം പൂര്ത്തിയപാക്ിയ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്  സര്ട്ടിഫിക്റ്  
വിതരണ ദവളയില്

ബിനപാടല അടതന്പാണ്? അടതവി-
ടന്് കിട്ം? ഈ ദചപാേത്യങ്ങള് ദകട്ം 
ഉത്തരം പറഞ്ം ടഫബ്രുവരി 27ന് 
അതിരപാവിടല ആരംഭിച്ച യപാത്ര 
ആസ്വപാേകരമപാക്ിയത് 63 ആനിദമ-
റര്മപാര് ആണ്. അട്ടപ്പാടിയിടല സുഖ 
സുന്ദരമപായ അന്രരീക്ഷത്തില് നിന്നും 
അസഹനരീയമപായ ചൂടിദലക്് നരീങ്ങി-
യദപ്പാള് മററന് റരൈവില് നിന്നുള്ള 
ദബപാട്ട് യപാത്ര സുഖകരവം ആശ്വപാസക-
രവം ആയിരുന്നു. ഇത്രയും വലിടയപാരു 
ആള്ക്കൂട്ടം കണ്ടു നിന്വരുടട ശ്ദ്ധ 
ഞങ്ങളിദലക്് തിരിയപാന് കപാരണ-
മപായി. ബിനപാടല കപാണപാന് വന്തപാ-
ടണന്്  അറിഞ്ഞദപ്പാള് അവര്ക്് 
പരിഭവമപായി. ബിനപാടല തുടങ്ങിയി 2 
മപാസമപായിട്ം അവര്ക്് അത് കപാണപാന് 
കഴിഞ്ഞിട്ടിടല്ന്ത് തടന്. എന്പാ-
യപാലം ദബപാട്ട് യപാത്ര എല്പാവരിലം ഉന്-
ദമഷമുണര്ത്തിയിരുന്നു. ആസ്ിന്വപാള് 
എത്തിയദപ്പാള് 12 മണിയപായതിനപാല് 
ദവഗം തടന് ടിക്റ് നല്കി  ബിനപാ-
ടലയിദലക്് പ്രദവശിപ്ിച്ചു. എല്പാ-
വടരയും 4 ഗ്രൂപ്പുകളപാക്ി ,ബിനപാടല 
എന്പാടണന്്  വിശേരീകരിച്ചു. ദകരള 
സര്ക്പാരിടറെ സഹപായദത്തപാടട 

ടകപാച്ചി ബിനപാടല ഫൗദണ്ടഷന് 
മുന്റക എടുത്ത് നടത്തുന് ഏഷത്യയി-
ടല തടന് ഏറവം വലിയ സമകപാലരീന 
കലയുടട ഒരു പ്രേര്ശന മപാമപാങ്മപാണ് 
ടകപാച്ചി-മുസിരിസ് ബിനപാടല .അനിത 
ദുറബ എന് ഇന്ത്യന് ആര്ട്ടിസ്റ് ആണ്  
ഈ വര്ഷടത്ത പ്രേര്ശനത്തിടറെ 

ചുമതല വഹിക്കുന്ത്. വിവിധ രപാജത്യ-
ത്തില് നിന്നുള്ള കലപാകപാരന്മപാരുടട 
ഇന്സ്റദലഷനുകള് ഇവിടട പ്രേര്ശി-
പ്ിക്ടപ്ട്ടിട്ണ്ട്. ഓദരപാ സൃഷ്ിക്കും  
ഓദരപാ കഥകളപാണ്.

മലദയപാര ദമഖലയിടല ആളുകള്-
ക്് കടല് എന്നും അത്ഭുതമപാണ്. 
അതിനപാല് ബിനപാടല കപാഴ്ചകള് കണ്ട-
തിനു ദശഷം ദഫപാര്ട്ട് ടകപാച്ചി ബരീച്ചും 
ചില്രൈന്സ് പപാര്ക്കും കപാണുവപാന് 
ദപപായി. കടല് കണ്ട് മതിവരപാടത നി-
ന്വടര ജങ്പാറിടറെ ദപര് പറഞ്ഞപാ-
ണ് തിരിടക ടകപാണ്ടുവന്ത്. ജങ്പാറി-
ലം ദബപാട്ടിലമപായുള്ള യപാത്രയ്ക് ദശഷം 
വരീണ്ടും ഞങ്ങള് അട്ടപ്പാടിയുടട വനത്യ-
തയിദലക്്  വണ്ടി കയറി.
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കുടുംബശ്രീയുടട കരീഴില് പപാചക-
ത്തില്പരിശരീലനം ലഭിച്ച അംഗ-
ങ്ങളപാണ് വന സുന്ദരി ടഹര്ബല് 

ചിക്ന് പപാചകക്പാര്. 

ഇന്ത്യയുടട ഏറവം വലിയ  
ഗ്പാമരീണ ഉല്പ്ന്ങ്ങളുടട പ്രേര്-
ശന വിപണന  ദമളയപായ  സര-
സ്ില് അട്ടപ്പാടിക്് കുടുംബശ്രീക്് 
അഭിമപാനകരമപായ ദനട്ടം ടകപായ്ത്തു 
ടകപാണ്ട് കുടുംബശ്രീയുടട വനസുന്ദ-
രി  ടഹര്ബല് ചിക്ന്! മപാര്ച്ച് 28 
മുതല് ഏപ്രില് 7 വടര തൃശ്ശൂര് കുന്ം-
കുളത്തു നടന് ദേശരീയ സരസ്ില് 
ആണ് റേവകുണ്ട് ഊരുസമിതി-
യുടട റചതനത്യ  കുടുംബശ്രീ കദഫ 
ഗ്രൂപ്് 964000/-രൂപയുടട വിറ്റുവര-
ദവപാടട സരസ്ില് ദനട്ടം ടകപായ്തത്. 
ദകപാഴിജരീരക ഇല, പച്ച കുരുമുളക്, 
കപാന്പാരി മുളക് എന്ിങ്ങടന നരീളുന് 
വിവിധ ദചരുവകള് ദചര്ത്ത ഉണ്ടപാ-
ക്കുന് ഈ സ്വപാേിഷ്മപായ വനസുന്ദരി 
ചിക്ടറെ രുചിയറിയപാന് സരസില്  
ആളുകളുടട  തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടപാ-
യിട്ണ്ട്. മറ്റു സംസ്പാനങ്ങളില് 
നടക്കുന് സരസില് ഇനി മുതല് 
അട്ടപ്പാടിയുടട ടഹര്ബല് ചിക്ന് 
ബ്പാന്്് ടചയ്ത് വിപണനം ടചയ്ം. 
കുടുംബശ്രീയുടട കരീഴില് പപാചക-
ത്തില്പരിശരീലനം ലഭിച്ച അംഗ-
ങ്ങളപാണ് വന സുന്ദരി ടഹര്ബല് 

സരസില്  താരമായി അട്ടപ്ാെിയുടെ ടെർബല് ചിക്കൻ

ചിക്ന് പപാചകക്പാര്. റേവകുണ്് 
ഊരുസമിതി ടസക്രട്ടറി ടപപാന്ി, 
സിജിദമപാള് എന്ിവര് ദനതൃത്വം 
നല്കുന് ഈ  ഗ്രൂപ്ില് നഞ്ി,ല-
ക്ഷി, മല്ിക , മരുതി എന്ിവര് അം-
ഗങ്ങളപാണ്.

വന സുന്ദരിയുടട പ്രേര്ശന ശപാലയ്ക് 
മുന്ില് അനുഭവടപ്ട്ട ജനത്തിരക്്
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വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ
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പഠേം യാത്രയിലൂടെ... 

48 കുട്ടികളും 5 അദ്ധത്യപാപകരും 2 പി എം 
യു സ്റപാഫുകളും 3 ഊരു സമിതി ഭപാരവപാ-
ഹികളുമടങ്ങുന്  58 ദപരുടട സംഘം 
2019 മപാര്ച്ച് 30ന് പത്തു മണിക്് അഗ-
ളിയില് നിന്നും യപാത്ര ആരംഭിച്ചു.രപാവിടല 
6 മണിക്് കണ്ണൂര് എത്തുകയും പ്രഭപാത 
കര്മ്മങ്ങള് നിര്വഹിക്കുകയും ടചയ്തു. 
എട്ട് മണിദയപാടട പറശ്ിനിക്ടവ് ദനേക്് 
പപാര്ക്ില് എത്തിദച്ചര്ന്നു. അവിടടത്ത 
കപാഴ്ചകള്ക്കുദശഷം പറശ്ിനിക്ടവ് 
ദക്ഷത്രത്തിടലത്തുകയും ദക്ഷത്രത്തിടല 
ടതയ്യം എഴുന്ള്ളിപ്പും പൗരപാണിക കപാഴ്ച-
കളും കണ്ടു. 11 മണിദയപാടട വിസ്മയ വപാട്ടര് 
തരീം പപാര്ക്ിടലത്തി. വപാട്ടര് ററഡുകളും 
മറ് സപാഹസിക ററഡുകളും കുട്ടികള്ക്്  
വത്യതത്യസ്ത അനുഭവമപാണ് നല്കിയത്.

നപാല മണിദയപാടട അവിടന്് പുറടപ്-
ട്. കപാസര്ദഗപാ്് ജില്യിടല കരിദച്ച-
രി എന് സ്ലത്ത് ടവച്ച് ടതയ്യം കണ്ടു. 
അത്തപാഴത്തിന് ദശഷം റപാണിപുരം റി-
ദസപാര്ട്ടില് തങ്ങുകയുണ്ടപായി. രപാവിടല 

പത്തു മണിക്് വലിയപറമ്് ദബപാട്ട് ടജ-
ട്ടിയിദലക്് തിരിച്ചു. അവിടന്് ആരംഭിച്ച 
കപായല്യപാത്ര ഒരു മണിക്കൂദറപാളം നരീണ്ടു. 
ദശഷം ചരിത്രം ഉറങ്ങുന് ദബക്ല് ദകപാ-
ട്ടയിദലക്്. ദകപാട്ടയിടല പൗരപാണിക കപാ-

ഴ്ചകള്ക്കുദശഷം പള്ളിക്ര ബരീച്ചിടലത്തി. 
അന്ടത്ത സപായപാഹ്ം തിരമപാലകളുടട-
യും സൂരത്യപാസ്തമയത്തിടറെയും സൗന്ദരത്യം 
ആസ്വേിച്ച് കടന്നു ദപപായി. രപാത്രി നരീണ്ട 
യപാത്രയ്ക്കു ദശഷം വരീണ്ടും സ്കൂളിദലക്് ...
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