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ആനിപമറ്റർമോർക്കുള്ള �രി-
ശീലന �രി�ോടി 16/09/2018 
മുതൽ 19/09/2018 വരര തല-
സ്ോനനഗരമോയ തിരുവനന്ത-
പുരത്ത്  രവച്ത് നടത്തുകയുണ്ോ-
യി. 120 ആനിപമറ്റർമോർ ഈ 
�രിശീലന �രി�ോടിയിൽ 
�രകെടുത്തു.2013 മുതൽ ര്ോജ-
ക്ിരറെ ഭോഗമോയി �ല �രിശീ-
ലനങ്ങളും ലഭിരച്കെിലും ACSTI 

പ�ോരലയുള്ള ്കൃതി മപനോ-
ഹരമോയ സ്ലത്തു ലഭിച് 
�രിശീലനും വ്ത്സ്തമോയ ഒരു 
അനുഭവമോണത് നൽകിയതത്.
കളിചിരിയിലൂരട നരമെ ചി-
രിപ്ിക്കുകയുും ,ചിന്തിപ്ിക്കുക-
യുും രചയ്ത പസോണിയ,പേേി 
്ഭോകർ,പതോമസത് വിൻരസറെത് 
എന്ിവരോയിരുന്നു ആദ് ദി-
വസരത് �രിശീലകർ.തുടർ-

ആനിമേറ്റർോർക്കുള്ള പരിശീലനം നടത്ി

ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിലള്ള ക്ോസുകൾ 
കകകോര്ും രചയ്തതത് പ്റേ-
റ്റത് മിഷനിരല തരന് ്റേോ-
ഫുകൾആയ ശ്ീമതി.അമൃത 
(�ി.ഒ ,സോമൂഹിക വികസനും), 
ശ്ീ .്പമോദത് (� ി .ഒ ,ഓർഗ -
കനപസഷൻ), ശ്ീമതി.നി-
രഞ്ജന (�ി.ഒ,എും.ഇ), ശ്ീ.
ദത്ൻ (�ി.ഒ,എും.രക.എസത്.

�ി), ശ്ീ.ഷിബു, ശ്ീമതി.
പസോയ, ശ്ീ.അനന്തു, കുമോരി.
ശോരിക എന്ിവർ  ആയിരു-
ന്നു.കുടുുംേശ്ീ എക്ികയൂട്ീവത് 
ഡയറക്ർ ശ്ീ.ഹരികിപഷോർ 
IAS തിരക്കുകൾക്ിടയിലും 2 
ദിവസും ആനിപമറ്റർമോപരോടത് 
സുംസോരിക്കുകയുുംഅവരുരട 
ആവശ്ങ്ങരള പകൾക്കുക-
യുും രചയ്തു.ഫീൽഡത് സന്ദർശ-
നത്ിരറെ ഭോഗമോയി വിവിധ  
എും.ഇ യൂണിറ്റുകൾ സന്ദർ-
ശിക്കുകയുും ,്വർത്നങ്ങൾ 
കണ്ടു മനസിലോക്കുകയുും രചയ്തു.
സ്വയും തിരിച്റിയുവോനുും,തി-
രിച്റിവിരന ജീവിതത്ിൽ 
്പയോജനരപ്ടുത്ോനുും, ക്രമും 
രതറ്റിയ ചില ്വർത്ന-
ങ്ങൾ യഥോസ്ോനരപ്ടുത്ി 
ഒരുമിച്ത് നിന്നുരകോണ്ത് ലക്് 
സ്ോനപത്ക്ത് എത്ിക്ോൻ 
സോധിക്കുും എന്നുള്ള   ആത്മ-
വിശ്വോസവുും,കധര്വുും  ഈ 
�രിശീലനത്ിലൂരട ലഭിച്ചു.

 ഊ രു സ മ ി ത ി യു ര ട 
കീഴിൽ �രമ്പരോഗത ഭക്-
ണരത്ക്കുറിച്ചുും അവയിരല 
പ�ോഷകഘടകങ്ങരളക്കുറിച്ചുും 
ആപരോഗ്ും , ശുചിത്വും എന്ി-
വരയക്കുറിച്ചുും അവപേോധും 
സൃഷ്ിക്കുന്തിനുും എല്ോ കുടുും-
േങ്ങളിലും പ�ോഷകോഹോരും 
ഉറപ്ോക്കുന്തിനുമോയി ്വർ-
ത്ി ക്കുന് പകനത്്രങ്ങളോണത് 
പ�ോഷകോഹോര വിദ്ോഭ്ോ-
സപക�ങ്ങൾ.ഇതിനോയി 18 
വിഷയോടിസ്ോന റിപസോഴ്ത് 
പ�ഴ്ൺമോർക്ത് �രിശീലനും 
നൽകിക്ഴിഞ്ഞു.

ലക്ഷ്ം

 ഭ ക് ണ ത് ി ല ണ് ോ -
പവണ് അടിസ്ോന ഘടകങ്ങ-
രളക്കുറിച്ചുും പ�ോഷകോഹോരും 
ആപരോഗ്ും എന്ിവരയക്കുറി-
ച്ചുും അവപേോധും സൃഷ്ിക്കുക 

 �രമ്പരോഗതഭക്്വി-
ഭവങ്ങരളക്കുറിച്ചുും ഋതുക്ൾക് 
നുസരിച്ത് ലഭ്മോകുന് ധോ-
ന്ങ്ങൾ, �യറുവരത്ഗകങ്ങൾ, 
ഇലക്റികൾ, കോട്ിൽ നിന്നുും 

(തുടർച് പ�ജത്  2 ൽ)
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   കുടുുംേശ്ീ അയൽക്കൂട്ങ്ങളിൽ നിന്നുും 
വരുന് സോമൂഹ്വികസന പവോളണ്ിയർമോരര സുംഘടിപ്ിച്ത് 
ഊരുസമിതിയുരട പനതൃത്വത്ിൽ ഊരുതല സോമൂഹ്വികസന 
കമെിറ്റി രൂ�ീകരിക്കുന്നു. ഒരു വോർഡിരല എല്ോ ഊരിൽ നിന്നു-
മുള്ള ഊരുതല സോമൂഹ്വികസന കമെിറ്റികളരട കൂട്ോയ്മയോണത് 
വോർഡുതല സോമൂഹ്വികസനകമെിറ്റി. വോരത്ഡുോതല സോമൂഹ്വി-
കസന കമെിറ്റിയുരട കൂട്ോയ്മ �ഞ്ോയത്ത്  തല സോമൂഹ്വികസന 
കമെിറ്റിയോയി ്വർത്ിക്കുും. പ്ോക്ത്തലത്ിൽ പ്ോക്ത്തല 
സോമൂഹ്വികസന കമെിറ്റിയോയി ്വർത്ിക്കുും. ഇതത് രജൻഡർ-
റിപസോഴ്ത്  രസറെർ എന്പ�രിൽ അറിയരപ്ടുന്നു.

പ്ോക്ത്തല സോമൂഹ്വികസന കമെിറ്റി
രജൻഡർ റിപസോഴ്ത്  രസപറെർ

�ഞ്ോയത്ത് തല സോമൂഹ്വികസന കമെിറ്റി

വോർഡുതതല സോമൂഹ്വികസന കമെിറ്റി
ന്ോയസമിതി

ഊരുസമിതിതല സോമൂഹ്വികസന കമെിറ്റി

�ങ്ും ഉത്രവോദിത്വവുും

1. ലിുംഗ�ദവി തുല്ത ഉറപ്ോക്കുക
2. സമൂഹത്ിൽ ചൂഷണത്ിനുും അതിക്രമത്ിനുും എതിരര 
പ�ോരോടുകയുും നീതി ഉറപ്ോക്കുകയുും രചയ്യുക.
3. എല്ോത്രും സോമൂഹ്വിഷയങ്ങളിലും ഇടര�ടലകൾ 
നടത്തുകയുും ്ശ്ന�രിഹരണും നടത്തുകയുും രചയ്യുക.
4. ആപരോഗ്ും ഉറപ്പുവരുത്തുന് തരത്ിലള്ള ്വർത്ന-
ങ്ങൾ സുംഘടിപ്ിക്കുക. 
5. വിദ്ോഭ്ോസും ഉറപ്പുവരുത്തുന് തരത്ിലള്ള ്വ         
ർത്നങ്ങൾ സുംഘടിപ്ിക്കുക. 
6. ്കൃതിവിഭവങ്ങളിലള്ള തുല്്ോപ്ി ഉറപ്പുവരുത്തുകയുും 
സുംരക്ിക്കുകയുും രചയ്യുക,
7. എല്ോവിധ അവകോശങ്ങളും ആനുകൂല്ങ്ങളും ഉറപ്പുവരു-
ത്തുക.
8. തനതോയ ആചോരോനുഷ്ോനങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയുും 
അന്ധവിശ്വോസങ്ങൾരക്തിരര പ�ോരോടുകയുും രചയ്യുക.
9. ന്ോയ സമിതി ്വർത്നും സജ്ജമോക്കുക.

പശഖരിക്കുന് ഇലക്റികൾ, 
കിഴങ്ങുകൾ, �ഴങ്ങൾ, �ച്-
ക്റികൾ എന്ീ പ�ോഷകസ-
മ്പുഷ്മോയ ഭക്് വ്വസ്രയ 
പുനരുജ്ജീവിപ്ിക്കുക 
 �രമ്പരോഗത കവദ്ും 
പ്ോത്ോഹിപ്ിക്കുകയുും ഭക്-
ണക്രമും കശലി എന്ിവയി-
ലൂരട ആപരോഗ്ും എന്തത് ്ോ-
വരത്ത്ിയകമോക്കുക.
 രോസവള-കീടനോശി-
നികൾ കജവകൃഷി ഉറപ്പുവരു-
ത്തുകയുും ഭക്്സുരക് ഉറപ്പു-
വരുത്തുകയുും രചയ്യുക.
 വരുും തലമുറയ്കത് �ര-
മ്പരോഗത ഭക്ണും കവദ്ും 
ആചോരും എന്ിവരയക്കുറി-
ച്ത് അറിവത് നല്കുന് പക�മോയി 
വർത്ിക്കുക. 
്വരത്ത്നനും 
 ഊരുതല ആപരോഗ്-
കമെിറ്റി രൂ�ീകരിക്കുകയുും 
പ�ോഷകോഹോരവിദ്ോഭ്ോസ 
പക�ത്ിരറെക ചുമതല ഏരറ്റ-
ടുക്കുകയുും രചയ്യുന്നു. 
 എല്ോ കുടുുംേശ്ീ 
അുംഗങ്ങൾക്കുും  പ�ോഷകോ-
ഹോരും , ആപരോഗ്ും, ശുചിത്വും, 
ഒരു കുട്ിയുരട 1000 ദിനങ്ങൾ, 
കീടനോശിനികൾ, �രമ്പരോ-
ഗതഭക്ണും, ആരത്ത്0വവുും 
കൗമോരോപരോഗ്വുും തുടങ്ങിയ 
വിഷയങ്ങരളക്കുറിച്ത് അറിവത് 
നല്കുന്നു. 
 ഓപരോ �ഞ്ോയത്തു-
കളിലും റിപസോഴ്ത്  ര�ഴ്ന്ോരര 
�രിശീലിപ്ിക്കുകയുും ഇവ-
രിലൂരട എല്ോ കുടുുംേശ്ീ 
േോലസഭ അുംഗങ്ങളത്ക്കുും  
�രിശീലനും നല്കുന്നു. 
 ആപരോഗ് ആനിപമ-
റ്റർമോരുും ആപരോഗ്കമെിറ്റി 
റിപസോഴ്ത്  ര�ഴ്ന്ോരുും സമൂഹ-
രത് തോരഴ �റയുന് കോര്-
ങ്ങളിൽ ശരിയോയ തീരുമോന-
രമടുക്ോൻ ്ോപ്രോക്കുന്നു.
• കജവകൃഷി നടത്തുക
• കോട്ിൽനി ന്നുള്ള 
ഇലകളും കിഴങ്ങുകളും പശഖരി-
ക്കുകയുും ഭക്ണത്ിലൾരപ്ടു-
ത്തുകയുും രചയ്യുന്നു. 
• �രമ്പരോഗത കശ-
ലിയിലള്ള ഭക്ണും ഉറപ്പുവ-
രുത്തുക
• ആപരോഗ്ും, ശുചിത്വും 

സുംരക്ണവുും ഭൂസുരക്യുും. 
• മുതിർന്  �ൗരന്ോരു-
രട അറിവത് ്പയോജനരപ്ടു-
ത്തുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും 
രചയ്യുക.
• �രമ്പരോഗത ധോ-
ന്ങ്ങൾ, �യറുവർഗങ്ങൾ, 
ഇലക്റികൾ, കിഴങ്ങുകൾ 
രകോണ്ടുള്ള പുതിയ �ോചകരീ-
തികൾ �ഠിപ്ിക്കുകയുും പ്ോ-
ത്ോഹിപ്ിക്കുകയുും രചയ്യുക 
 പ�ോഷകോഹോര വി-
ദ്ോഭ്ോസ പക�ത്ിനു �രി-
ധിയിലള്ള എല്ോ കുടുുംേങ്ങ-
ളരടയുും ഉ�ജീവനമോർഗ്ഗങ്ങൾ, 
കൃഷി, ഭക്ണരീതി എന്ിവ 
േന്ധരപ്ടുത്തുകയുും എല്ോ 
കുടുുംേങ്ങളിരല അുംഗങ്ങളും 
പ�ോഷകോഹോരും കഴിക്കുന്നുണ്ത് 
എന്ത് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
 വ്ക്ികൾ മുതൽ 
ശ്ദ്ധ പകനത്്രീകരിച്ത് സമൂഹ-
ത്ിരറെത് ആപരോഗ്ും രമച്രപ്-
ടുത്തുകയുും വികസനും രകോണ്ടു-
വരികയുും രചയ്യുക, ഇതിനോയി 
തോരഴ �റയുന് കോര്ങ്ങൾ 
രചയ്യുക. 
• പ�ോഷകോഹോരപമളക-
ൾ സുംഘടിപ്ിക്കുക
• ക വ ദ ്ന് ോ രു ര ട 
അറിവത്, വരുും തലമുറയ്കത് ലഭ്-
മോകുന്  തരത്ിലള്ള �ഠന 
ക്ോസ്സുകളും ക്ോമ്പുകളും സും-
ഘടിപ്ിക്കുക. 
• ര ച റു പ് ക് ോ ർ ക് ി 
ടയിൽ �രമ്പരോഗത ഭക്-
ണരത്ക്കുറിച്ചുള്ള  അറിവുും 
അഭിമോനവുും പതോന്നുന് തര-
ത്ിലള്ള ഉത്വങ്ങൾ സുംഘ-
ടിപ്ിക്കുക.

സാമൂഹഷ്വികസന കമ്ിറ്റി
ഘടന
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പ്രവർത്നം

a) ഊരുസമിതിതല സോ-
മൂഹ്വികസനകമെിറ്റി
1. ഊരുസമിതിയിരല 
സോമൂഹ് വികസന പവോള-
ണ്ിയർമോരുരട പനതൃത്വത്ി-
ൽ ഊരിരല വിദ്ോഭ്ോസും, 
ആപരോഗ്ും, അതിക്രമും, പസ-
വനങ്ങൾ, ആനുകൂല്ങ്ങൾ തു-
ടങ്ങിയ ്ശ്നങ്ങളിൽ ഇടര�-
ടുകയുും നീതി ഉറപ്ോക്കുകയുും 
രചയ്യുക.
2. ഊരിരല ജനങ്ങൾക്ത്    
നിയമങ്ങൾ, അവകോശങ്ങ-
ൾ, ആനുകൂല്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
വിവിധ വിഷയങ്ങരളക്കുറിച്ചു-
ള്ള അവപേോധും സൃഷ്ിക്കുക. 
3. വോർഡുതല ന്ോയസ-
മിതി ്വർത്നങ്ങൾക്ത്  ഉള്ള 
എല്ോ സഹകരണവുും നല്കുക. 
b)  വ ോ ർ ഡു ത ല 
സോമൂഹ്വികസന കമെിറ്റി 
1. ന്ോയസമിതി രൂ�ീ-
കരിക്കുകയുും (5പ�ർ) അദോല-
ത്തുകൾ (ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്ൽ) 
സുംഘടിപ്ിക്കുകയുും രചയ്യുും,
2. മറ്റു ഡിപ്ോർട്ത്രമ 
റെത്കളും പമഖലകളമോയുള്ള 
സുംപയോജന ്വർത്നങ്ങൾ 
നടത്തുും.
3. ന്ോയസമിതി നട-
ത്ിപ്ിനോയുള്ള ഓഫീസത് 
നിർവ്വണ ്വർത്നങ്ങൾ 
നടത്തുും.
4. � ഞ് ോ യ ത്ത്  ത ല 
സോമൂഹ് വികസന കമെിറ്റി 
്വർത്നങ്ങൾക്കുള്ള എല്ോ-
വിധ സഹകരണവുും നല്കുും .
c) � ഞ് ോ യ ത്ത്  ത ല 
സോമൂഹ് വികസന കമെിറ്റി
1. ന്ോയസമിതിയിൽ 
�രിഹരിക്ോനോവോത് പക-
സുകളരട ്ശ്ന�രിഹരണും 
നടത്തുും
2. അ വ ക ോ ശ ങ്ങ ൾ , 
ആനുകൂല്ങ്ങൾ, ഉത്രവോദി-
ത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരയക്കു-
റിച്ചുും നിയമങ്ങരളക്കുറിച്ചുും 
അവപേോധും സൃഷ്ിക്ോനുള്ള 
്വരത്ത്യനങ്ങൾ നടത്തുും.
3.രജൻഡർ റിപസോഴ്ത് രസറെ 
റിരറെ  എല്ോവിധ്വർത്-
നങ്ങൾക്കുമുള്ള സഹകരണും 
നല്കുും.

d) പ്ോക്ത്തല സോമൂഹ്-
വികസന കമെിറ്റി
1. � ഞ് ോ യ ത്ത്  ത ല 
സോമൂഹ് വികസന കമെിറ്റി-
യിൽ �രിഹരിക്ോനോവോത് 
്ശ്നങ്ങളിൽ ്ശ്ന�രിഹരണും 
നടത്തുും 
2. നിയമങ്ങൾ, അവ-
കോശങ്ങൾ,ആനുകൂല്ങ്ങൾ, 
ഉത്രവോദിത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയ-
വരയക്കുറിച്ചുള്ള  രമോഡയുളകൾ 
തയ്ോറോക്കുകയുും �രിശീലന-
�രി�ടികൾ സുംഘടിപ്ിക്കു-
കയുും രചയ്യുും. 
3. റിപസോഴ്ത്  പ�ഴ്ന്ോുർക്കു 
ള്ള �രിശീലന �രി�ോടികൾ 
സുംഘടിപ്ിക്കുകയുും അറിവുും 
ആത്മവിശ്വോസവുും നല്ി ്ോ-
പ്രോക്കുകയുും രചയ്യുും. 
4. � ഞ് ോ യ ത്ത്  ത ല 
സോമൂഹ് വികസന കമെിറ്റി, 
വോർഡുതല സോമൂഹ്വിക-
സന കമെിറ്റി (ന്ോയസമിതി), 
ഊരുസമിതിതല സോമൂഹ്വി-
കസനകമെിറ്റി എന്ിവയുരട 
്വർത്നങ്ങൾക്കുള്ള എല്ോ 
സഹകരണവുും നല്കുും. ഈ 

തലങ്ങളിൽ നിന്നുും വരുന് 
സോമൂഹ് വികസന �ദ്ധതിക-
ൾ പക്രോഡീകരിച്ത് മറ്റത് വകുപ്പു-
കളരട സഹോയപത്ോരട നട-
പ്ിലോക്കുന്തിനു പവണ്ിയുള്ള 
്വർത്നങ്ങൾ നടത്തുും. 
5. �ഠന്വർത്നങ്ങൾ 
നടത്തുകയുും സത്്ീ പുരുഷ തു-
ല്തയുും നീതിയുും ഉറപ്ോക്കുന് 
തരത്ിലള്ള ്വർത്നങ്ങൾ  
നടത്തുും.
6. വിവിധ �രിശീലന-
ങ്ങൾക്ോയുള്ള �ോഠൃ�ദ്ധതി-
കൾ, �ഠപനോ�കരണങ്ങൾ, 
പ�ോ്റേറുകൾ, ലഘുപലഖകൾ 
തുടങ്ങിയവ തയ്ോറോക്കുും. 

നഷ്ായസേിതി
   വോർ -
ഡുതല സോമൂഹ്വികസന 
കമെിറ്റിയിൽ നിന്നുും തോയത് കുല 
സുംഘ ്തിനിധികൾ ഉൾ-
രപ്രട 5 പ�ർ അടങ്ങുന് 
സമിതിരയ അദോലത്ത് നട-
ത്തുന്തിനുും പകസുകളിൽ ഇട-
ര�ടൽ നടത്തുന്തിനുമോയി 
രതരരഞെടുക്കുന്നു . ഇതത് ഒരു 

ഔപദ്ോഗിക കൂട്ോയ്മയോയിരി-
ക്കുും. 

അംഗങ്ങള് 

 സോമൂഹ് ്വർത്-
മനപമഖലയിൽ തോല്പര്വുും 
യോരതോരു ്ശ്നവുും സുംയമന-
പത്ോരട വിശകലനും രചയ്തത്�-
രിഹോരും കോണോൻ ്ോപ്ിയു-
മുള്ള 5 അുംഗങ്ങൾ. ഇതിൽ 
ഒരോരളകെിലും തോയത് കുല സുംഘ 
തകലവിയോയി ്വർത്ിച്ി-
ട്ടുള്ള ആളോയിരിക്ണും. 

പ്രവർത്നം

1. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസും 
അദോലത്ത് കൂടുന്നു
2. ്ശ്നങ്ങൾ �രോതി 
രൂപ�ണപയോ അപ�ക്ോ 
രൂപ�ണപയോ എഴുതി വോങ്ങു-
കയുും ഓപരോ ്ശ്നത്ിനുും ്-
പത്ക ഫയലകൾ സൂക്ിക്കു-
ന്നു.
3. ഓപരോ അപ�ക്യുും 
ഫയൽ രചയ്യുന്തിപനോരടോപ്ും 
തുടർ്വർത്ന റിപപ്ോർട്ത് സൂ-
ക്ിക്കുകയുും രചയ്യുന്നു.
4. പകസുകൾ, ്ശ്നങ്ങൾ 
എന്ിവയിൽ കമെിറ്റി തല-
ത്ിൽ �രിഹോരും കോണുന്നു, 
സോധിക്കുന്ില് എകെിൽ 
�ഞ്ോയത്ത്  സമിതിക്ത് കക-
മോറുന്നു. 
5. സത്്ീകളരടയുും കുട്ി-
കളരടയുും സുരക്ിതത്വും ഉറ-
പ്ോക്കുന് തരത്ിലള്ള ്വർ-
ത്നങ്ങൾ നടത്തുന്നു. 
6. വിവിധ വകുപ്പുകളമോ-
യുള്ള സുംപയോജന ്വർത്ന 
ങ്ങൾ നടത്തുന്നു. 
7. സത്്ീ�ദവി ഉയർ-
ത്തുന് തരത്ിലള്ള ്വ-
രത്ത്ടനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.
8. എല്ോ മോസരത്-
യുും നോലോമരത് ആഴ്ചയിരല 
അദോലത്ിൽ വിവിധ വകുപ്ി-
രല ഉപദ്ോഗസ്രര ഉൾരപ്ടു-
ത്തുന്നു.
രജിസ്റ്ററുകള്
1. പകസത് രജി്റേർ
2. പകസത് ഫയൽ
3. പകസത് ഡയറി
4. ഹോജർ ബുക്ത്

രമച്ിന �ള്ളി പലോപഗോ ്കോശനും രചയ്യുന്നു
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േോല വിഭവ പക�ത്ിനത് കീ-
ഴിലള്ള േോല പഗോ് �ഞ്ോയ-
ത്ത് ഭോരവോഹികൾക്കുും േോല 
പഗോ്സഭോ ഭോരവോഹികൾ-
ക്കുമോയി ദ്വിദിന റസിഡൻ-
ഷ്ൽ  ക്ോമ്പത് സുംഘടിപ്ിച്ചു. 
രസ�ത്റ്റുംേർ  8, 9 തീയതിക-
ളിൽ  കില  ക്ോമ്പസിൽ  വച്ത് 
നടത്ിയ �രി�ോടിയിൽ  100 
കുട്ികൾ �രകെടുത്തു. കുട്ിക-
ളിൽ ശോസത്് വിഷയങ്ങപളോ-
ടുള്ള തോല്പര്ും വളർത്തുക, ശോ-
സത്്വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ 
�രിജ്ോനും ഉറപ്പുവരുത്തുക, 
ശോസത്്പമളകളിൽ കുട്ിക-
ളരട �കെോളിത്ും വർദ്ധിപ്ി-
ക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്്ങ്ങപളോ-
ടത് കൂടിയോണത് ഇ്ോവശ്രത് 
ക്ോമ്പിരറെ വിഷയും ശോസത്്ും 
ആക്ിയതത്.
രോവിരല 11മണിക്ത് േോല 
പഗോ് �ഞ്ോയത്ത് ഔപദ്ോ-
ഗിക പയോഗപത്ോടുകൂടി 
ക്ോമ്പത് ആരുംഭിച്ചു. കുട്ികൾ 3 
�ഞ്ോയത്തുകളോയി തിരിഞ്ഞു 
േ ോ ല പ ഗ ോ ്� ഞ് ോ യ ത്ത് 
പയോഗും നടത്തുകയുും കഴിഞെ 
മോസരത് ്വർത്നങ്ങൾ 
അടക്മുള്ള ചർച്കൾ സുംഘ-
ടിപ്ിക്കുകയുും രചയ്തു. പയോഗ-
ങ്ങൾക്ത് പമൽപനോട്ും നൽകോൻ 
വിദ്ോഭ്ോസ ആനിപമറ്റർ മോരുും 
ബ്ിഡത്ജത് പകോഴ്ത് ടീച്ർമോരുും 
മുൻകകരയടുത്തു. 
പശഷും ക്ോമ്പിരറെ ഔപദ്ോ-
ഗികമോയ ഉദത്ഘോടന  ചടങ്ങത് 
ആരുംഭിച്ചു. അഗളി േോല 
പഗോ് �ഞ്ോയത്ത് രസക്രട്റി 
അശ്വതി ഓന്തമല ചടങ്ങിനത് 
സ്വോഗതും �റഞ്ഞു. �ോലക്ോ-
ടത് ജില്ോ കുടുുംേശ്ീ മിഷൻ 
ADMC പ്ുംദോസത് ക്ോമ്പത് 
ഉദത്ഘോടനും രചയ്തു. പഷോളയൂർ 
േോല പഗോ് �ഞ്ോയത്ത് 
്സിഡൻറത് അനിത പകോട്-
മല അധ്ക്ത വഹിച് ചട-
ങ്ങിൽ പഷോളയൂർ �ഞ്ോയത്ത് 
സമിതി ്സിഡൻറത് ദീ� ചു-
ണ്കുളും, അഗളി �ഞ്ോയത്ത് 
സമിതി രസക്രട്റി ദീ� രകോ-

ല്ുംകടവത് എന്ിവർ ആശും-
സകൾ അറിയിച്ചു രകോണ്ത് 
സുംസോരിച്ചു. പഷോളയൂർ േോല 
പഗോ് �ഞ്ോയത്ത് രസക്രട്-
റി  ശ്ോും രവകെക്ടവത് ചടങ്ങി-
നത് നന്ദി അറിയിച്പതോരട കൂടി 
ഔപദ്ോഗികമോയ ഉദത്ഘോടന-
ച്ടങ്ങത് അവസോനിച്ചു.
ഉ ച് ഭ ക് ണ ത് ി നു പ ശ ഷ ും 
ശോസത്് വിഷയങ്ങരള അടി-
സ്ോനമോക്ിയുള്ള ക്ോസു-
കൾ ആരുംഭിച്ചു. പകരള ശോ-
സത്്സോഹിത് �രിഷത്ത് 
�രിശീലകരോയ പമോഹനൻ, 
കശപലഷത് എന്ിവർ ക്ോസു-
കൾ കകകോര്ും രചയ്തു. ശോ-
സത്്വിഷയങ്ങളിൽ വിവിധ 
�രീക്ണങ്ങളിലൂരട ലളിത-
മോയ രൂ�ത്ിൽ കുട്ികൾ-
ക്ത്  മനസ്ിലോകുന് തരത്ിൽ 
അവതരിപ്ിക്ോൻ �രിശീ-
ലകർ ശ്മിച്ചു. ശോസത്്-
ത്ിൻരറ അടിസ്ോനമോയ 
ആസിഡുകരളയുും ആൽക്-
ലികരളയുും പവർതിരിച്റിയുന് 
ലിറ്റത് മസത് പ�പ്ർ �രീക്ണ-
ങ്ങൾ തുടങ്ങി ര�പ്ോൾ നിർ-
മെിത വസ്തുക്ളരട ശോസത്്ീയ 
ഘടന, അന്തരീക് വ്തി-
യോനങ്ങളും ശോസത്്ീയതയുും 
തുടങ്ങി അനവധി വിഷയങ്ങൾ 
ശോസത്്ീയമോയ വിവിധ �രീ-
ക്ണങ്ങളിലൂരട കുട്ികൾക്കു 
മുന്ിൽ അവതരിപ്ിച്ചു. കുട്ിക-
രള പേോറടിപ്ിക്ോരത വിവിധ 
കളികളും ശോസത്്വിഷയങ്ങ-
ളരട േന്ധരപ്ട്ടുകിടക്കുന് �ോ-
ട്ടുകളും ഉൾരപ്ടുത്ിയോണത് ക്ോ-
സുകൾ മുപന്ോട്ടുപ�ോയതത്. 
കവകുപന്രും വിവിധ 
ഔട്ത്പഡോർ രഗയിമുകളും മറ്റു 
വ്ോയോമങ്ങളും രചയ്ിപ്ിച്ചു.  
കവകുപന്രും ആറു മണി-
പയോടുകൂടി ക്ോസുകൾ വീണ്ടുും 
ആരുംഭിച്ചു. എട്ടുമണിപയോടുകൂടി 
ശോസത്് വിഷയങ്ങളിൽ ക്ോ-
സുകൾ അവസോനിച്ചു. തുടർന്ത് 
നോടൻ�ോട്ടുകളരട ചരി്വുും 
വിവിധ നോടൻ �ോട്ടുകൾ �രി-
ചയരപ്ടുത്ൽ എന്ിവ ഉൾ-

രപ്ടുത്ിരക്ോണ്ത് ്പത്ക 
ക്ോസത് �ോലക്ോടത് ജില്ോ കുടുും-
േശ്ീ മിഷൻ ADMC പ്ുംദോ-
സിരറെ പനതൃത്വത്ിൽ നടന്നു.
പശഷും കുട്ികളരട വിവിധ 
കലോ�രി�ോടികൾ അരപങ്ങറി 
രോ്ി ഭക്ണത്ിനു പശഷും 
വീണ്ടുും കുട്ികൾ ഹോളിൽ ഒത്തു 
കൂടുകയുും ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂളിരല  
കുട്ികളരടയുും ആദിവോസി 
�രമ്പരോഗത കലകളിൽ വി-
ദഗത്ധനോയ ഭരതരറെ പനതൃ-
ത്വത്ിൽ ആദിവോസി �ര-
മ്പരോഗത ആട്വുും �ോട്വുും  
�രിശീലനവുും നടത്ി. 
�ിപറ്റദിവസും രോവിരല 9 
മണിപയോടുകൂടി കുട്ികൾ 
ഹോളിൽ ഒത്തുകൂടുകയുും വി-
ശ്വവിഖ്ോത ഹോസ്തോരമോയ 
ചോർലി ചോപ്ിരറെ സൂപ്ർ ഹിറ്റത് 
ചലച്ി്മോയ ദി കിഡത്  ്ദർ-
ശിപ്ിക്കുകയുും രചയ്തു. ചലച്ി് 
്ദർശനത്ിനുപശഷും േോ-
ലവിഭവ പകനത്്രും യങത് ര്ോ-
ഫഷണൽ സുധീഷത് കുമോർ വി 
യുരട പനതൃത്വത്ിൽ കുട്ികരള 
പുതിയ നോടൻ�ോട്ത് �ഠിപ്ിക്കു-
കയുും രചയ്തു. 
പശഷും േോല വിഭവ പകനത്്രും 
പസോഷ്ൽ വർക്ർ ജിഷ്ണു എും 
രറെ പനതൃത്വത്ിൽ ്കൃതി-
ദുരന്തങ്ങളിരല ശോസത്്ീയവ-
ശും എന് വിഷയരത് അടി-
സ്ോനമോക്ി വിവിധ ്കൃതി 
ദുരന്തങ്ങരളക്കുറിച്ചുും അവ 
സുംഭവിക്കുന്തിനത് കോരണങ്ങ-
രളക്കുറിച്ചുും ഈ സുംഭവ വികോ-
സങ്ങളരട ശോസത്്ീയതരയ 
കുറിച്ചുും ഇത്രും  സുംഭവവി-
കോസങ്ങൾ ആവർത്ിക്ോതി-
രിക്ോനുള്ള മോർഗങ്ങരളക്കുറി-
ച്ചുും ്പത്ക ക്ോസത് നൽകി.  

വിവിധ കളികളും �സിലക-
ളും വീഡിപയോകളും ഉൾരപ്രട 
രസകരമോയ ക്ോസത് ശ്പദ്ധയ-
മോയി.
ഉച്ഭക്ണത്ിനുപശഷും  രണ്ടു 
ദിവസും നീണ്ടു നിന് ക്ോമ്പി-
രന കുറിച്ചുള്ള അഭി്ോയങ്ങൾ 
പരഖരപ്ടുത്തുന്തിനുും വരോ-
നിരിക്കുന് ക്ോമ്പുകളിൽ ഉൾ-
രപ്ടുപത്ണ് മോറ്റങ്ങരളക്കുറിച്ചു 
ചർച്രചയ്യുകയുും ക്ോമ്പിരറെ  
ഇവോലപവഷൻ നടത്തുകയുും 
രചയ്തു.
വിവിധ കളികളിലും മത്ര-
ങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ�ോയിൻറത് 
കരസ്മോക്ിയ കുട്ികൾക്കു-
ള്ള സമെോന വിതരണും ജീവ-
നക്ോർ നിർവഹിച്ചു. ബ്ിഡത്ജത് 
പകോഴ്ത് ടീച്ർമോർ കുട്ികരള 
മകെി ഡോൻസത് �ഠിപ്ിക്കുക-
യുും അതിനുപശഷും ക്ോമ്പിൽ 
�കെോളികളോയ എല്ോവരുും 
ഒരുമിച്ത് അവപരോരടോപ്ും നൃ-
ത്ചുവടുകൾ വയ്ക്കുകയുും രചയ്ത-
പതോടുകൂടി ക്ോമ്പിനത് അവസോ-
നമോയി. 
പുതുമയോർന് ശോസത്് �രീ-
ക്ണങ്ങളും ശോസത്്പമഖ-
ലയിരല അറിവുകളും വിവിധ 
കലോസോുംസ്ോരിക �രി�ോ-
ടികളും വിവിധ മത്രങ്ങളും 
അടക്ും ആപഘോഷപൂർവ്വും 
നടത്ിയ റസിഡൻഷ്ൽ 
ക്ോമ്പത്  കുട്ികൾക്ത് വ്ത്സ്ത-
മോയ അനുഭവമോയി.  വരുും മോ-
സങ്ങളിൽ നടക്ോനിരിക്കുന് 
ക്ോമ്പുകളിൽ വീണ്ടുും �രകെടു-
ക്ോനുള്ള ആപവശും �കരുന് 
രീതിയിൽ ആയിരുന്നു ശോ-
സത്്കൗതുകും ക്ോമ്പത് സുംഘ-
ടിപ്ിച്തത്.

ശാസ്ത്രകൗതുകം കഷ്ാമ്്ത


