
തന്റെസ്വപ്നത്തിന്റെപതിന്നാന്െരണ്ടും
കൽപ്തിച്ച്പപനായപപനാക്നാണച്ഇന്ച്വതി
ജയതിയനായസടുംരടുംഭകൻഎന്നതിെയതി
ൽന്പനാന്നാനതിസ്വപേശതിമുഹമ്മേച്ഷബീ
ബതിന്ന(24)അടയനാളന്പ്ടുത്തുന്തച്.പഠ

നകനാെയളവതിൽതന്ന്ബതിസതിനസച്പേ
ഖെയനായതിരുന്നുഇഷ്ടും.വെതിയപ്രതതിസ
ന്തിഘട്ടങ്ങളതിൽപപനാലടുംആഗ്രഹടുംഉ
പപക്തിക്നാൻമുഹമ്മേച്ഷബീബച്തയ്നാ
റനായതില്ല.ഒടുവതിൽസ്വപ്നപേഖെയതിപെക്ച്
തന്ന്കടന്ച്കയറതിയമുഹമ്മേച്ഷബീ
ബച്ഇന്ച്പുതതിയപേഖെകളതിപെക്ച്കനാ
ന്െടുത്തുവയ്ക്കുന്തതിന്റെതതിരക്തിെനാണച്.
ഇ-പ്നാട്ടച്ഇെക്ട്തികച്സ്കൂട്ടർഎന്സ്നാപ
നത്തിലൂന്ടയനാണച്മുഹമ്മേച്ഷബീബച്ബതി
സതിനസച്പേഖെയതിൽചുവടുറപ്തിക്കുന്തച്.
ബതി.എസച്.സതിബപയനാന്കേതിസ്ട്തിപഠ
നടുംപൂർത്തിയനാക്തിന്യങ്തിലടുംപജനാെതിപയനാ
ടച്പ്രപതയേകതനാതച്പരയേമുണ്നായതിരുന്തില്ല.
പച്ളസച്ടുവതിനടുംഡതിഗ്രതിക്കുടുംപഠതിക്കുപ്നാ
ൾതന്ന്ടയൂഷൻന്സറെറുകൾനടത്തി
യതിരുന്നു.ചതിെതതിൽപനാർടച്ണർഷതിപ്ടുംഉ
ണ്നായതിരുന്നു.തുടർന്നുടുംബതിസതിനസച്ന്ച
യ്നാൻപദ്ധതതികളതിന്ട്ടങ്തിലടുംഒന്നുടുംനടന്തി
ല്ല.കകയതിെനാന്ണങ്തിൽകപസയു
േതില്ല.ഈസേയത്നാണച്ഇെക്ട്തി
കച്സ്കൂട്ടർഎന്ആശയടുംേനസ്തി
ലേതിക്കുന്തച്.തുടർന്ച്ഇപതക്കുറതി
ച്ച്പഠതിച്ചു.പതിന്ീടച്ഇന്യേനാേനാർട്ടതി
ൽകയറതിഒരുപരസയേടുംനൽകതി.

ഇതുകണ്ച്പനനാവഎന്ക് 

നതിമുഹമ്മേച്ഷബീബതിന്നബന്ന്പ്ട്ടച്ത
ങ്ങളുന്ടഇെക്ട്തികച്സ്കൂട്ടറതിന്റെപഷനാറടുംതുട
ങ്ങനാൻതനാതച്പരയേമുപണ്നാഎന്ച്പചനാേതിച്ചു.
തനാതച്പരയേമുണ്നായതിരുന്ന്ങ്തിലടുംകകയതി
ൽപണമുണ്നായതിരുന്തില്ല.സുഹൃത്തുക്ളു
േനായതിസടുംസനാരതിച്ച്ന്ചറതിന്യനാരുമുതൽ

മുടക്തിൽഒരുന്ചറതിയ
സ്നാപനടുംതുടങ്ങനാൻ
തീരുേനാനതിച്ചു.എന്നാ
ൽഫണ്തിന്റെകനാരയേ
ത്തിൽതുടർന്നുടുംപ്ര
ശ്നങ്ങളുണ്നായതി.ഒരതി
ക്ൽഇപതക്കുറതിച്ച്
ഉപ്പയനാടച്സടുംസനാ
രതിച്ചു.തുടർന്ച്അപദേ
ഹവടുംഅപദേഹത്തി
ന്റെകുറച്ചുസുഹൃത്തു
ക്ളുടുംപചർന്ച്ഫണ്ച്
നൽകതി.2021െനാണച്
എടപ്നാൾബതിയ്ത്ച്
ഇപ്നാട്ടച്ഇെക്ട്തികച്
സ്കൂപട്ടഴ്ച്എന്സ്നാപ
നടുംതുടങ്ങുന്തച്.
ഇെക്ട്തികച്സ്കൂട്ടറുക
ൾ ക്ച്അത്രപ്രതിയമു

ള്ളസേയേനായതി
രുന്തില്ലഅതച്.കനാറ്തിൽപപനാകുന്
വണ്തിഎന്ന്ല്ലനാടുംപറഞ്ച്കളതി
യനാക്തിയവരുണ്ച്.പപക്,ന്പ
പ്നാൾവതിെകുത്ന്നഉയ
ർന്പതനാന്ടകഥയനാന്കേനാ
റതി.അപതനാന്ടപെരുടുംഇ
െക്ട്തികച്വനാഹനങ്ങളതി
പെക്ച്േനാറനാൻതുടങ്ങതി.
പ്രകൃതതിസൗഹൃേേനാ
യവണ്തികന്ളന്
തുടുംതുണയനായതി.
ന്ചറതിയഒരു
സ്നാപനടുംഎ
ന്ആശയ
ത്തിൽനതി
ന്ച്ഏന്റ
മുപന്റനാ
ൻഒരു

ന്കനാല്ലത്തിനള്ളതിൽതന്ന്മുഹമ്മേച്ഷ
ബീബതിനനായതി.ആേയേേനായതിഇെക്ട്തിക്ൽ
സച്കൂട്ടറുകൾക്ച്സർവീസച്ന്സറെർആരടും
ഭതിച്തച്ഇ-പ്നാട്ടച്ആണച്.പുത്നത്നാ
ണതിയതിലടുംചങ്ങരടുംകുളത്തുടുംഇപപ്നാൾപഷനാ
റമുണ്ച്.കൂടനാന്തകുട്ടതികൾക്ച്ഇെക്ട്തിക്ൽ
വണ്തികന്ളകുറതിച്ചുടുംസർവീസതിന്നകുറതി
ച്ചുടുംകച്ളനാന്സടുക്കുന്നുണ്ച്.ഒപ്ടും500ഓളടും
സടുംതൃപ്തരനായകസ്റ്റപേഴ്ടുംഞങ്ങൾക്കുണ്ച്.
സ്കൂട്ടർപഷനാറുടുംവതിജയേനായപതനാന്ടപുതതി
യപേഖെകളതിപെക്ച്കൂടതികനാന്െടുത്തുവ
യ്ക്കുകയനാണച്ഷബീബച്.2023ൽവതിഷൻപ
വർകസൻഎന്പപരതിൽക് നതിആ
രടുംഭതിക്കുകയനാണച്െക്യേടും.ബതി.എൽ.ഡതി.
സതിപേനാപട്ടനാർന്ടകച്പനനാളജതിഇന്ച്വയേനാപ
കേനായതിട്ടുണ്ച്.ഈന്ടപ്നാളജതിയതിലൂന്ട84
വനാട്ടച്സതിന്റെഫനാനതിനച്24വനാട്ടച്സച്േതതിയനാ
വടും.സൂപ്ർഎഫതിഷയേറെച്ആയആർട്ടതിഫതി
ഷയേൽഇറെെതിജറെച്സച്ഉൾന്പ്ടുത്തിയുള്ള
തനാവടുംഇത്രടുംഫനാനകൾ.ഫനാനകൾ
േനാറ്തിയനാൽതന്ന്കററെച്ബതിൽപകുതതി
യനാകുന്വതിധത്തിൽേനാറ്ങ്ങൾന്കനാണ്ച്

വരനാനനാവടും.ന്േനാകബൽവഴതിയുടുംനതിയ
ന്ത്തിക്നാടും.ഇത്രത്തിലള്ളഫനാനകളുടും
കെറ്റുകളുടുംസനാധനാരണക്നാരുന്ടഇടയതി
ന്െത്തിക്നാനനാണച്െക്യേേതിടുന്തച്.
പുതതിയസ്വപ്നങ്ങളുന്ടപതിറന്കയനാണച്ഷ
ബീബച്.സ്വപ്നടുംകനാണുന്തതിലൂന്ടേനാത്രപേ
മുപന്നാട്ടുപപനാക്ച്സനാദ്ധയേേനാവൂഎന്ച്ഈ
യുവനാവച്വതിശ്വസതിക്കുന്നു.
ന്യഡച്,െതിേനാകച്എന്ീബനാറ്റതിക് നതി
കളുടുംസർവീസച്പ്രവർത്നങ്ങൾക്നായതി
ഇ-പ്നാട്ടതിന്നസേീപതിച്തിട്ടുണ്ച്.
സുഹൃത്തുകളനായഅജച്സലടുംഫനാസതിറുേനാ
ണച്എല്ലനാപ്രവർത്നങ്ങൾക്കുടുംഷബീ
ബതിന്റെകൂന്ടനതിന്തച്.ഇ-പ്നാട്ടതിന്റെ
സതി.ഇ.ഒആയഷബീബതിന്നനാപ്ടുംസതി.
ഒ.ഒആയതിഎടും.ന്ക.ഫനാസതിറുടുംസതി.എ
ഫച്.ഒആയതിഅജച്സലടുംകൂന്ടയുണ്ച്.
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ഉത്ഘാടനതം :

പി. നന്ദകുമഘാർ എതം. എൽ. എ. 

അധ്യക്ഷൻ :

ഡ�ഘാ. അമീറ .വി .യു 
പപിൻെിപ്പൽ , MES ഡകഘാഡേജ് സപഘാന്ഘാനി

മുഖ്യഘാഥിതി :

ശങ്കരപിള്ള 
ഡജഘായിന്റ് ആർ. ടി. ഒ

ക്ഘാസ്്

മുഹമ്മദ് അഷറഫ് െൂർപ്പിൽ 
എ. എതം. വി. ഐ

സ്ഥലതം: 
MES Ponnani 
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െമയതം: 10 AM

MES 
College Ponnani 

kpc-£m
sk-an\mÀ

tdm-Uv

ജീവകനാരുണയേരടുംഗപത്ക്തിറങ്ങതി
നതിരവധതിയനാളുകളുന്ടകഷ്തകന്ളകണ്റതി
ഞ്ച്അവർക്ച്തണെനായതിേനാറനാൻകഴതി
ഞ്സപന്നാഷത്തിെനാണച്തൃക്നാവച്സ്വ
പേശതിയുടുംപ്രവനാസതിയുേനായഷേീർന്ച് 
യതിൽ.തന്റെപതിതനാവതിന്റെസ്മരണനാർത്ഥേനാ
ണച്ജീവകനാരുണയേപ്രവർത്നരടുംഗപത്
ക്ച്ഷേീർന്ച് യതിൽപൂർണആത്മവതി
ശ്വനാസപത്നാന്ടഇറങ്ങതിതതിരതിച്തച്.ജീവതി
തത്തിന്റെപതിന്നാമ്പുറങ്ങളതിപെയ്കച്പനനാക്കു
പ്നാൾതനാൻതീർത്പസവനവഴതികളതി
ൽപൂർണസന്തുഷ്നനാണച്.ന്കനാവതിഡച്കനാ
െത്ച്നതിരവധതിയനാളുകൾപ്രതതിസന്തിയതി
ൽഅകന്പ്ട്ടപപ്നാൾഷേീർതുണയനായതി
എത്തിയതിരുന്നു.ശ് ളടുംമുടങ്ങതിയേദ്രസ
അദ്ധയേനാപകർക്കുടുംഅവരുന്ടകുടുടുംബത്തി
നടുംതണെനായതിേനാറതി.1500പപന്രയനാണച്
ന്കനാവതിഡച്കനാെത്ച്കതിറ്റുകൾനൽകതിസ
ഹനായതിച്തച്.
പനാവന്പ്ട്ട
ന്പൺകുട്ടതി
കളുന്ടവതി
വനാഹചതിെ
വതിപെക്ച്10
െക്ടുംരൂ
പയുടുംഷേീ
ർസഹനായ
േനായതിനൽ
കതിയതിരുന്നു.
പനാവന്പ്ട്ട
400ഓളടുംകു
ടുടുംബങ്ങൾ
ക്ച് േനാസടും
പതനാറുടുംരണ്ച്
െക്ടും രൂ
പവീതടുംന
ൽകതിവരുന്നു
ണ്ച്.പനാവങ്ങ
ന്ളസഹനായതി
ക്നാൻേതവടും
രനാഷ്ട്ീയവടുംപനനാപക്ണ്തതിന്ല്ലന്കനാഴ്ച്ച
പ്നാടതിന്നപൂർണനാർത്ഥത്തിൽസ്വീകരതിച്ചു
ള്ളപ്രയനാണത്തിെനാണച്ഈനല്ലേനസ്തിന
ടേ.ന്പനാന്നാനതി,ന്വളതിയടുംപങ്നാടച്,പനാ
െന്പ്ട്ടതിതീരപ്രപേശങ്ങളതിലള്ളപനാ
വന്പ്ട്ടകുടുടുംബങ്ങൾക്ച്ഭക്യേകതിറ്റു
കൾനൽകതിയതിരുന്നു.20യുവതതിക
ൾക്ച്50,000രൂപധനസഹനായവടും
നൽകതി.ഷേീറതിന്റെപ്രവർത്നങ്ങ
ളുന്ടേനാധുരയേടുംന്കനാണ്ച്നതിരവധതിത
വണേനാദ്ധയേേങ്ങളതിലടുംവനാർത്യനാ
യുടുംഷേീർഇടടുംപതിടതിച്തിട്ടുണ്ച്.

പി തഘാ വി സറെ   
ഓ ർ മ കേി ൽ...

പതിതനാവച്പഡനാ.അബ്ദുറഹ്നാൻകുട്ടതി
യുന്ടസ്മരണനാർത്ഥേനാണച്ജീവകനാരു
ണയേരടുംഗപത്ക്തിറങ്ങതിയതച്.ഓപരനാ
േൗതയേടുംഏന്റ്ടുക്കുപ്നാഴടുംപതിതനാ
വതിന്നകുറതിപച്നാർക്കുടും.യനാഥനാർത്ഥയേ
വഴതികന്ളഅപന്വഷതിച്ച്കന്ണ്ത്നാ

നള്ളഊ
ർജവടുംപശഷതിയുടുംഉത്ഭവതിക്കുന്പ്രധനാന
ന്പ്ട്ടചതിന്കളതിൽഒന്നാണച്ഷേീറതിനച്ത
ന്റെപതിതനാവച്.സമൂഹത്തിൽജീവകനാരുണയേ
പ്രവർത്നരടുംഗത്ച്ന്ചറുതുടുംവലതുേനായ

പസവനങ്ങൾനടത്തുന്നതിരവധതിയനാ
ളുകളുണ്ച്.േതിക്യനാളുകളുടുംജീവതിതത്തി
ന്റെഅനഭവങ്ങളതിൽനതിന്നാണച്പ്രവർ
ത്നരടുംഗപത്ക്ച്ഇറങ്ങുന്തച്.അനഭ
വങ്ങളുന്ടനല്ലപനാഠടുംപഠതിച്വർക്ച്കൂ
ടുതൽആത്മനാർത്ഥേനായതിപസവനരടും
ഗത്ച്ഉയരനാൻകഴതിയുടും.പുതതിയതെ
മുറയ്കച്പേൽനതിരവധതിവതിേർശനങ്ങൾ
ന്കട്ടതിന്വക്കുപ്നാഴടുംജീവകനാരുണയേവ
ഴതിയതിൽഏറ്വടുംകൂടുതൽനതിസ്വനാർത്ഥ
പസവനടുംനടത്തുന്തച്ന്ചറുപ്ക്നാരനാ
യആളുകളനാന്ണന്തതിൽസടുംശയേതി
ല്ല.നല്ലനനാപളക്ച്പവണ്തിനന്മയുള്ള
വർഒരുേതിച്ച്പചരുപ്നാൾപസവനപെനാ

കത്ച്വെതിയേനാറ്ങ്ങൾസൃഷ്തിക്നാൻകഴതി
യുന്േന്തച്തീർച്യനാണച്.

ഷ മീ റി സറെ   ജീ വി തതം   
കഘാ രു ണ്യ മഘാ യി   മഘാ റു ഡ്ഘാ ൾ...

അ നു ഭ വ ങ്ങ േു സട   ന ല്ല   
പഘാ ഠതം   പ ഠി ച്ച വ ർ ക്്  കൂ 
ടു ത ൽ   ആ ത്ഘാ ർ ത്ഥ മഘാ 
യി   ഡെ വ ന   രതം ഗ ത്്  ഉ യ 
രഘാ ൻ   ക ഴി യുതം.   പു തി യ   
ത ല മു റ യ്ക്  ഡമ ൽ   നി ര വ 
ധി   വി മ ർ ശ ന ങ്ങ ൾ   സക 
ട്ി സവ ക്ു ഡ്ഘാ ഴുതം   ജീ വ 
കഘാ രു ണ്യ   വ ഴി യി ൽ   ഏ റ്റ 
വുതം   കൂ ടു ത ൽ   നി െ്ഘാ ർ 
ത്ഥ   ഡെ വ നതം   ന ട ത്ു ന് 
ത്  സെ റു പ്പ ക്ഘാ രഘാ യ   ആ 
േു ക േഘാ സണ ന് തി ൽ   െതം 
ശ യ മി ല്ല.  
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ഫഘാെിർ .എതം
(െി.ഒ.ഒ, ഇ െ്ഡപഘാട്്)

മുഹമ്മദ് ഷബീബ് 
(െി.ഇ.ഒ, ഇ െ്ഡപഘാട്്)

അജെൽ .യു 
(െി.എഫ്.ഒ, ഇ െ്ഡപഘാട്്)


