
തിരൂർപുഴ സഹജീവനം 
 

അഴിമുഖം മുതൽ ആതവനാടു വരെ 

 

മെിച്ചുര ാണ്ടിെിക്കുന്ന തിെൂർപുഴരെ നാട്ടിന്രെ ജീവനാഡിൊെി 
തിെിച്ചുര ാണ്ടുവൊൻ ഒെു പന്ത്രണ്ടിന പെിപാടിെുമാെി നാട്ടാരെല്ാം 
ചേർന്നുള്ള ഒെു  ൂട്ടായ്മ നാലു വർഷമാെി 
ന്ത്പവർത്തിച്ചുര ാണ്ടിെിക്കു ൊണ്. പുഴയുടെ സദുപയയോഗങ്ങൾ കൂട്ടി 
ദുരുപയയോഗവും നോശവും ഒഴിവോക്കുകയോണ് അെിസ്ഥോന 

പ്പവർത്തനങ്ങളുടെ തത്തവം. പുഴെുരട ജീവൻ ആെ ഒഴുക്കു നിലനിർത്തു , 

ജലൊന്ത്ത, പുഴശുേീ െണം, അഴുക്കുോലു ൾ അടക്കു  , ഉെവിടങ്ങളിൽ 

മാലിനയങ്ങൾ വിഭവങ്ങളാക്കു , ന്ത്പ ൃതി ൃഷി, ന്ത്പ ൃതിജീവനം, 
ജജവവാത ം, ന്ത്പ ാചശാർജം, മുതലാെവ ന്ത്പേെിപ്പിക്കു , മലിനജലം 
ശുദ്ധിരേയ്തു പുനെുപചൊഗിക്കു , നീരലും ജീവെക്ഷെും 
പെിശീലിപ്പിക്കു ,  ണ്ടൽ ാടു ൾ നടു , പുഴെിരല മണ്ും രവള്ളവും 
പെിചശാധിക്കു  മുതലാെ ന്ത്പവർത്തനങ്ങൾ തുടെുന്നു. ആതവനാടു മുതൽ 

അഴിമുഖം വരെെുള്ള നാൽപ്പരത്തട്ടു  ിചലാമീറ്റെിൽ നോല്പതു 
പുഴക്കൂട്ടങ്ങൾ,  ടവു ൾ ച ന്ത്രമാെി തുടങ്ങിെിട്ടുണ്ട്. 
 

അരാൊന്ത്ര നദീദിനമാെ 2015മാർച്ച് 14 മുതൽ ചലാ  ജലദിനമാെ മാർച്ച് 22 

വരെ നവദിനപഠനയോപ്ത, ചർച്ചോ യയോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 
ഇരക്കാല്രത്ത ന്ത്പചതയ ത അഴിമുഖത്തുനിന്ന് ആെംഭിച്ച് ആതവനാടുവരെ 

എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.  ൂടുതൽ വിവെങ്ങൾ താരഴ  ാണുന്ന 

രവബ്ജസറ്റിൽ  ാണാം.     
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ഓചൊ ദിവസവും ഇടക്കുള്ള പുഴക്കൂട്ടങ്ങൾ സരർശിച്ചും സംവദിച്ചും ഉള്ള 

ൊന്ത്ത ഉച്ച തിെിഞ്ഞ്  2 മുതൽ 5 വരെെും അതാതു ദിവസം എത്തിചച്ചെുന്ന 

പുഴക്കൂട്ടത്തിൽ വച്ച് 5 മുതൽ 6 വരെ രപാതുചൊഗത്തിൽ ഓചൊചൊ 
വിഷെം േർച്ചരേയ്യു െുമാണ് പെിപാടി. 
 

ഒന്നാം ദിവസം : 2015മോർച്ച് 14 ശനി (അന്തോരോഷ്പ്െ നദീദിനം) : ൊന്ത്ത 

അഴിമുഖത്തു നിന്ന്   ൂട്ടാെി ഷട്ടർ വരെ. രപാതുചൊഗം; മംഗലം പുഴക്കൂട്ടം. 
വിഷെം : പുഴെുരട മെണം, നാട്ടു ാെുരട ന്ത്പൊസങ്ങൾ.       

 

െണ്ടാം ദിവസം : മോർച്ച് 15 ഞോയർ : ൊന്ത്ത  ൂട്ടാെി മുതൽ  ൂഞ്ഞിലി ടവ്  

പുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷെം :  ൃഷി, മീൻപിടിത്തം,  ണ്ടൽ ാടു ൾ 

 

മൂന്നാം ദിവസം : മാർച്ച് 16  തിങ്കൾ : ൊന്ത്ത  ൂഞ്ഞിലിക്കടവ്  മുതൽ നൂർചലക് 

വരെ. വിഷെം : നീരൽ, ജീവെക്ഷ, ജജവജവവിധയം. 
 

നാലാം ദിവസം : മോർച്ച് 17  ടചോവ്വ : ൊന്ത്ത നൂർചലക്  മുതൽ 



തിെൂർച ാട്ട്രജട്ടി വരെ. വിഷെം : ജലപാത, മാലിനയം ഒഴിവാക്കൽ. 

 

അഞ്ാം ദിവസം : മോർച്ച് 18  ബുധൻ : ൊന്ത്ത തിെൂർച ാട്ടുരജട്ടി മുതൽ 

 ാനാത്തു ടവുപുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷെം : മാലിനയം ഒഴിവാക്കൽ  

ഉെവിടങ്ങളിൽ, അഴുക്കുോലു ൾ അടയ്ക്കൽ , ഹെിത ന്ത്ടി ൂൂണൽ വിധി 
നടപ്പാക്കൽ 

 

ആൊം ദിവസം : മോർച്ച് 19  വയോഴം : ൊന്ത്ത  ാനാത്തു ടവു മുതൽ 

 ുണ്ടനാട്ടു ടവ് പുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷെം : മാതൃ ാപുഴക്കൂട്ടങ്ങൾ, 

ന്ത്പവർത്തനങ്ങളും സാധയത ളും. 
 

ഏഴാം ദിവസം : മോർച്ച് 20  ടവള്ളി : ൊന്ത്ത  ുണ്ടനാട്ടു ടവു മുതൽ 

തലക്കടത്തൂർ പുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷെം : പുഴശുേീ െണം, 
തീെസംെക്ഷണം, മണ്ിലും രവള്ളത്തിലുമുള്ള ന്ത്പതിഭാസങ്ങൾ. 

 

എട്ടാം ദിവസം : മോർച്ച്  21  ശനി : ൊന്ത്ത തലക്കടത്തൂർ മുതൽ എഴൂർ 

ന്ത്പ ൃതിന്ത്ഗാമം വരെ. വിഷെം : ന്ത്പ ൃതിജീവനം, ന്ത്പ ൃതി ൃഷി, 
ജജവവാത ം. 
 

ഒൻപതാം  ദിവസം : മോർച്ച് 22 ഞോയർ (യലോകജലദിനം) : ൊന്ത്ത എഴൂർ 

മുതൽ ആതവനാട് അയ്യപ്പചനാവ് പുഴക്കൂട്ടം വരെ. വിഷെം : ജലസംഭെണം, 
വനസംെക്ഷണം. 
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 ൂടുതൽ വിവെങ്ങൾക്ക്  ന്ധരപ്പടാം: 
 

ചഡാ. എൻ.എൻ. പണിക്കർ തിെുവനരപുെം                                    9447389369 

സെളാ പണിക്കർ തിെുവനരപുെം                                       tatsatpanicker@gmail.com 

 ാസിം തലക്കടത്തുർ                                                                             9846049050   

നൂർ മുഹമ്മദ്  നൂർചലക്ക്                                                                        9605970011 

ഭാസി  തൃക്കണ്ടിെൂർ                                                                               9846051014 

വി.പി. ചഗാപാലൻ തൃക്കണ്ടിെൂർ                                                          9447191779 

ആനരൻ & ൊധാമണി മങ്ങാട്                                                             9495741262 

ജെന്ത്ശീ  ൂട്ടാെി                                                                                      9544739036 

ചഡാ. പി.എ. ൊധാ ൃഷ്ണൻ ഏഴൂർ                                                        

04942422554 

ൊഹൂ  ാനാത്തു ടവ്                                                                          9745237300 

ൊചഗഷ്   ുണ്ടനാട്ടു ടവ്                                                                      9645466118   

VRC മുഹമ്മദ്   ചനാലീ നാൽ                                                            9447626356 

ലത്തീഫ്  പ െ                                                                                         9895492764 

ച  ി ചതാമസ്  പനമ്പാലം -                                                                9446767181 

ഖദ്ദീജാ നർഗീസ്  പനമ്പാലം                                                                  9745620333 



സുഭാഷ്   ൂട്ടാെി                                                                                    9846210767 

സുചെഷ്  ാ ു ചേന്നെ                                                                        9746096233 

സിന്ധു ആശാെിക്കടവ്                                                                           9048439033 

ന്ത്പ ാശൻ ഏഴൂർ                                                                                    9846458201 

ശശിധെൻ ച ാട്ട് രജട്ടി                                                                           9895120931   

 

Sahajivan Swaraj = Co-Living Self-Management 
 

 


