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 ത�ൊഴിൽ പരിശീലനം 
ഡിസംബറിൽ

ത�ൊഴിലുറപ്പ്
ബൊങ്പ് അക്കൗണ്പ് 

അദൊലത്പ് നടത്ി
അട്ടപ്പാടിയിൽകുടുംബശ്രീഊരുസമി-
തിമുഖപാന്തരുംനൽകുന്നതതപാഴിലുറപ്പ്മുൻ-
കൂർവേതനപദ്ധതിയിവേക്പ്ഊരുസമി-
തികപ്ആേശ്യമപായപ്രവത്യകബപാങ്പ്അകപ്
കൗണ്പ്ആരുംഭിക്കുന്നതിനപ്കുടുംബശ്രീഓ-
ഫരീസിൽബപാങ്പ്അക്ൗണ്പ്അദപാേ -
ത്നടത്ി. അഗളികപാനറബപാങ്ിൽബപാ-
ങ്പ്അക്ൗണ്പ്തുടങ്ങുന്നഊരുസമിതി-
കൾക്പാണപ്അദപാേത്പ്നടത്ിയതപ്.13 
ഊരുസമിതികൾഈഅദപാേത്ിൽ-
പതങ്ടത്തു.നേമ്പർ 27നപാണപ്അദപാേ-
ത്പ്നടത്ിയതപ്.അട്ടപ്പാടിയിൽആദി-
േപാസിതതപാഴിലുറപ്പ്തതപാഴിേപാളികൾ-
ക്പ്നടപ്ിേപാക്കുന്നതതപാഴിലുറപ്പ്മുൻകൂർ-
കൂേിതകപാടക്കുന്നപദ്ധതിക്പ്ഓവരപാഊ-
രുസമിതിക്കുുംപ്രവത്യകമപായിതതപാഴിലുറ-
പ്പ്ബപാങ്പ്അക്ൗണ്പ്ആേശ്യമപാണപ്.

ത�ൊഴിലുറപ്പ് കൂലി കിട്ൊൻ ഇനി 
മൊസങ്ങള�ൊ�ം കൊത്ിരിക്ണ്
തതപാഴിലുറപ്ിൽപണിതയടക്കുന്നനമ്മു-
തടആളുകൾക്പ്ഇനിമുതൽ കൂേിനമ്മുതട 
കുടുംബശ്രീ ഊരുസമിതിേഴിയും കിട്ടി-
തുടങ്ങുും. തതപാഴിലുറപ്ിൽ കൂേികിട്ടപാൻേ-
ളതരവേകുന്നതപ്തകപാ ണ്പ്പണിതെയ്പാൽ  
ഒരപാ ഴ്ചക്കുള്ിൽ  കൂേിവേണുംഎന്നപ്ആ-
ഗ്രഹിക്കുന്നേർക്പ്സവന്തപാഷിക്പാും . . . .
ഈസ്വപ്ുംനമ്മുതടകുടുംബശ്രീഊരുസ-
മിതിേഴിവകരളസർക്പാർനടപ്ിേപാക്ി-
തുടങ്ിയിരിക്കുന്നു.അഗളിപഞ്പായത്ി-
തേവെരമങ്ണ്ിഊരുസമിതി 18  വപർക്പ് 
56500/- രൂപയും വഷപാളയൂർപഞ്പായത്ി-
തേകള്ക്രഊരുസമിതിേരീട്ടികുണ്ിൽ 
30 വപർക്പ്  102030/- രൂപയുംഒവ്പാബ-
രപ്മപാസത്ിൽതകപാടത്തുകഴിഞ്ഞു.
ഡിസുംബർമപാസുംമുതൽഇതുവപപാതേ-
എ ല് പാ ഊ രു സ മ ി ത ി ക ളു ും ന മ്മു ത ട ആ -
ളുകൾക്പ്തതപാഴ ിലുറപ്പ്കൂേിമുൻകൂറപാ -
യിനൽകിതുടങ്ണും.ഇതിനുവേണ്ി 
എല്പാഊരുസമിതികളുുംതതപാഴിലുറപ്ിനപാ-
യിപ്രവത്യകുംബപാങ്പ്അക്ൗണ്പ്ഡിസുംബർ 
7 തിയതിക്കും തുടങ്ിേവ്കേണ്തപാണപ്. 
ബപാങ്പ്അക്ൗണ്പ്തുടങ്ിയഊരുസമി-

തികൾക്പ്ഊരിൽപണിതയടക്കുന്നആ-
ളുകളുതടഎണ്ണത്ിനനുസരിച്ചുതതപാഴിലു-
റപ്ിതേമസ്റ്റർവറപാളിതേകൂേിയിതേ271 
രൂപകൂേിയിൽനിന്നുുംനിന്നുും250/-രൂപ-
പ്രകപാരുംകുടുംബശ്രീനൽകിയിരിക്ണും.  
ഈതുകഊരുസമിതിയിൽകൂടിമുൻകൂറപാ-
യികൂേിആേശ്യതപ്ടന്നആളുകൾക്പ്അ-
േരുതടസമ്മതപത്ുംേപാങ്ിയിട്ടപ്ഊരുസ-
മിതിപണിക്രുതടബപാങ്പ്അക്ൗണ്ിവേ-
ക്പ്നൽവകണ്തപാണപ്.
ഊ രു സ മ ി ത ി 2 5 0 / - രൂ പ േ രീ ത മ പാ -
ണപ്ഓവരപാതതപാഴിേപാളിക്കുുംഅേരുതട-
ബ പാ ങ്പ് അ ക് ൗ ണ് ി വ േ ക്പ് കൂ േ ി ത ക പാ -
ട ക്കു ന്ന തപ് . ഇ തപ് കൂ ട പാ ത ത ത ത പാ ഴ ി ലു റ പ്പ് 
േകുപ്പ്നൽകുന്ന271രൂപകൂേിയുംഇേർക്പ് 
േഭിക്കുന്നതപാണപ്.അവപ്പാൾപണിക്പാ-
തരസുംബന്ിച്ചുയപാതതപാരുനഷപ്ട്ടവമപാപ-
ണത്ിതറെബുദ്ധിമുവട്ടപാഉണ്പാവുകയമില്. 
തതപാഴിലുറപ്പ്ഓഫരീസിൽനിന്നപ്271രൂപ-
കൂേികിട്ടുന്നസമയത്പ്ഊരുസമിതിനൽ-
കുന്ന250രൂപപ്രകപാരമുള്തുകബപാങ്പ്തതപാ-
ഴിേപാളിയതടബപാങ്പ്അക്ൗണ്ിൽനിന്നുും-
തിരിതകഊരുസമിതിക്പ്നൽകുന്നതപായി-
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കുടുംബശ്രീയിൽവേപാൺഎടത്തുതുടങ്ങു-
ന്നേിേിധതരത്ിലുള്തതപാഴിലുകൾ-
ക്കുള്പരിശരീേനുംഡിസുംബർമപാസുംമു-
തൽരണ്പാമതത്ആഴ്ചമുതൽആരുംഭിക്കുും.
ഊരുസമിതിേഴിനൽകിയേിേിധപദ്ധ-
തിപ്പാനുകളിതേഗുണവഭപാക്പാക്ൾക്പ്അ-
േർആരുംഭിക്കുന്നതതപാഴിലുകൾക്പാണപ്പ-
രിശരീേനുംആരുംഭിക്കുന്നതപ്.പശുേളർത്ൽ, 
വകപാഴിേളർത്ൽ, കടകൾ,വഹപാട്ടൽ ,എന്നി-
ങ്തനയള്പദ്ധതികൾക്പ്ഉള്വനപു-
ണ്യവശഷിപരിശരീേനത്ിൽഇതിതറെ-
ഗുണവഭപാക്പാക്ൾപതങ്ടവക്ണ്തപാണപ്.
പരിശരീേനത്ിൽപതങ്ടവക്ണ്േതരതി-
യതിയുംപരിശരീേനുംസ്ഥേവുുംആനിവമ-
റ്റർമുഖപാന്തരുംഅറിയിക്കുന്നതപാണപ്.
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,ആവരപാഗ്യും ,ഉപജരീേനും ,അതിക്രമണും 
, ആനുകുേ്യങ്ൾ  തുടങി പ്രശ്നങ്ളപാണപ് 
അദപാേത്ിൽ െർച്ച തെയ്യുന്നതപ് .നക്കുപ-
തി പിരിപിരിേിൽ നടന്ന അദപാേത്ിൽ 2 
വകസുകൾ , കള്ക്ര -4  ,കള്മേ - 2 
വകപാഴികൂടും -7 േരീതും വകസുകൾ രജിസ്റ്റർ 
തെയിതു .അദപാേത്ിലൂതട പനക്കുപതി 
യിതേ  2 വകസുും  കള്ക്രയിൽ 2 ,പരി-
ഹരിച്ചു.വകപാഴിവക്പാടപാതതയും കള്മേയി-
തേയും വകസുകൾ അടത് അദപാേത്ിൽ  

െർച്ച തെയ്യുും .ന്യപായ സമതി അദപാേത്ി-
ലൂതട ഊരിതേ ജനങ്ൾ ശക്രപാകുക-
യും നിയമങ്ൾ,അേകപാശങ്ൾ അനുകു-
േ്യങ്ൾ എന്നിേയതട നടപടിക്രമങ്ൾ 
എങതന പ്രവയപാജന തപടത്തപ്ടത്പാ-
തമന്നു മുള് അേവബപാധും സൃഷ്ിക്കുന്നു .മറ്റു 
ഡിപ്പാർട്ടതമറെപ് കളുും വമഘേകളുമപായള് 
സുംവയപാജന പ്രേർത്നങ്ൾ നടത്ിയും 
അറിവുകളുും നിേപപാടകളുമുള് ജനതയപാ-
യി മപാറ്റുക എന്നപാണപ് ന്യപായ സമതി വേദി 

രിക്കുും
അഗളി പഞ്പായത്ിൻതറ ന്യപായപാസമതി 
അദപാേത്ിതറെ  ഔപെപാരിക  ഉതപ് ഘപാടനും 
നക്കുപതി പിരിേിൽ തേച്ചപ് നടന്നു .നക്കു-
പതിപിരിവു ഊരു നിേപാസി "കതടവ്പാ-
വയൽ "ഉതപ് ഘപാടനും  കർമ്മും  നിർേഹിച്ചു 
.വശഷും കുടുംബശ്രീ മിഷൻ വകപാ-ഓർഡി-
വനറ്റർ  സിന്ധു മപാഡും ന്യപായപാസമതി അദപാ-
േത്ിതറെ പറ്റിയും കുടുംബശ്രീ മിഷതന 
പറ്റിയും ആമുഖ പ്രഭപാഷണും നടത്ി. 
േപാർഡപ് തേത്ിതേ പ്രശ്നങ്ൾ കണ്ത്ി 
പരിഹരിക്കുന്നതിനപായി ആണപ്  രൂപരീ-
കരിച്ചിരിക്കുന്നതപ് ന്യപായപാസമതി.യിലൂതട  
ജനതത് സമൂഹത്ിതറെ മുഖ്യ ധപാരയി-
വേക്പ് തകപാണ്ടുേരപാനുും അേകപാശങ്ളുും 
ആനുകുേ്യങ്ളുും  സ്വയും വനടിതയടക്പാൻ 
പ്രപാപ്തരപാക്കുന്ന വേദി ഒരുക്കുകയപാണപ്  
ന്യപായ സമതിലുതട  ഉവദേശിക്കുന്നതപ് .പ്രശ്ന-
ങ്ൾക്പ് വേണ് നിയമ സഹപായവുും മപാർഗ 
നിർവദശവുും കൗൺസിേിുംഗപ് വസേനവുും 
ജൻഡർ റിവസപാഴ്പ് തസറെർ േഴി േഭ്യമപാ-
ക്കുന്നു .േപാർഡു തേ സപാമൂഹ്യ േികസന 
കമ്മറ്റിയിൽ നിന്നുും തപായപ് കുേ സുംഘ 
പ്രനിധികൾ ഉൾതപ്തട 5 വപര ടപാകുന്ന 
സമിതി എല്പാ മപാസവുും േ്യപാഴച്ച ഒത്തുകൂടി 
വകസുകൾ െർച്ച തെയിതു ഒത്തുതരീർപ്പാ-
ക്കുന്നു .േപാർഡുതേത്ിൽ േിദ്യപാഭ്യപാസും 

ന്ൊയ സമി�ി അദൊലത്പ് ഉ�പ്ഘൊടനം തെയ്തു
27.10.2018

അട്ടപ്പാടി ആദിേപാസി സമഗ്രേികസന 
പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ബപാേേിഭേ 
വകനപ്്ും ഊരപ് തേത്ിൽ പ്രേർത്ിക്കുന്ന 
ബപാേ വഗപാത് സഭകൾ േഴി ശിശുദിനപാ-
വഘപാഷങ്ൾ സുംഘടിപ്ിച്ചു. തനഹപ്റുവുമപാ-
യി ബന്തപ്ട്ട ക്വിസപ് മത്സരങ്ൾ, പ്രബ-
ന് രെനപാ മത്സരങ്ൾ, ഉപന്യപാസരെനപാ 
മത്സരങ്ൾ, പ്രസുംഗ മത്സരങ്ൾ തുടങ്ി 
േിേിധ പരിപപാടികൾ ബപാേ വഗപാത് 
സഭകൾ േഴി  സുംഘടിപ്ിച്ചു. കുട്ടികൾ 
െപാച്ചപാജിയതട വേഷും ധരിച്ചപ് നടത്ിയ 
ആവേഷഭരിതമപായ ശിശുദിന റപാേികൾ 
ശ്വദ്ധയമപായി. െിേ സ്ഥേങ്ളിൽ ബപാ-
േവഗപാത് സഭകൾ പപായസവുും മധുരവുും 
േിതരണും തെയ്തു.

ശിശുദിനം ആളഘൊഷമൊക്ി ബൊല വിഭവ ളകനപ്്രവം

ബപാേ വഗപാത് സഭയിതേ 
കുട്ടികൾ ആവഘപാഷ വേളയിൽ
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4 പഞ്പായത്പ് സമിതിയതട വനതൃത്വ-
ത്ിൽ ഊരുസമിതി പരിശരീേനും േിേിധ 
ഊരുകളിൽ തേച്ചപ് നടത്തുകയണ്പായി.
എല്പാ ഞപായറപാഴപ്ച്ചകളിലുും 25 ടരീമുകൾ 
ആണപ് ഈ പരിശരീേനത്ിനപ് വനതൃത്വും 
നൽകുന്നതപ്. 18/11/2018, 25/11/2018 
എന്നരീ തരീയതികളിൽ നടന്ന പരിശരീേന 

പരിശീലനപരിപൊടി 2018 

പരിശീലനം പൂർത്ിയൊക്ിയ ഊരുസമി�ികൾ- അഗ�ി

കുടുംബശ്രീ മിഷൻ അട്ടപ്പാടി ആദിേപാസി 
സമഗ്ര േികസന പദ്ധതിയതട േിദ്യപാ-
ഭ്യപാസ േിഭപാഗമപായ ബപാേ േിഭേ വകനപ്്ും 
ഊരപ് തേത്ിൽ നടപ്ിേപാക്കുന്ന ബ്ിഡപ്ജപ് 
വകപാഴ്പ് തസറെറുകൾ മുവഖന വകരള ബപാ-
േസപാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടപ് സുംഘടിപ്ിച്ച 
തളിരപ് േപായനപാമത്സരത്ിൽ   അട്ടപ്പാ-
ടിയിതേ േിേിധ ഊരുകളിൽ നിന്നുള് 
പത്തു  കുട്ടികൾക്പ് പുരസ്പാര വനട്ടും. വകരള 
സുംസ്ഥപാന സപാുംസ്പാരിക േകുപ്ും വകരള 
സുംസ്ഥപാന ബപാേസപാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുും 
സുംയക്മപായി തപാവരക്പാടപ് ഗേൺതമൻറപ് 
വമപായൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ തേച്ചപ് നടത്ിയ 

വിജയികത� അനുളമൊദിച്ചു

കരൊതട് പരിശീലന ക്ൊസ്സുകൾ 
ആരംഭിച്ചു

കൗമപാര കുട്ടികളുതട ശപാരരീരികവുും 
മപാനസികവുമപായ ആവരപാഗ്യതത് 
പരിവപപാഷിപ്ിക്കുന്നതിതറെ ഭപാഗമപായി 
ബപാേ േിഭേ വകനപ്്ത്ിതറെ 
ആഭിമുഖ്യത്ിൽ പഞ്പായത്പ് തേ 
കരപാതട്ട പരിശരീേന ക്പാസുകൾ 
ആരുംഭിച്ചു. അഗളി പഞ്പായത്ിൽ 
കപാവുണ്ിക്ൽ ഊരിലുും വഷപാളയൂർ 
പഞ്പായത്ിൽ േരഗുംപപാടി ഊരിലുും 
പുതൂർ പഞ്പായത്ിൽ നയനപാുംതപട്ടി 
ഊരിലുും ആയിട്ടപാണപ് ക്പാസുകൾ 

ആരുംഭിച്ചിട്ടുള്തപ്. പത്തു േയസ്സുമുതൽ 
ഇരുപതു േയസ്സുേതര പ്രപായമുള് കൗമപാര 
തപൺകുട്ടികളപാണപ് ഈ പദ്ധതിയതട 
ഗുണവഭപാക്പാക്ൾ. കരപാതട്ട ക്പാസ്സുകളുതട 
പൂർണ്ണ നടത്ിപ്പ് നിർവ്വഹണ ചുമതേ 
അതപാതപ് ഊരപ് സമിതികൾക്പാണപ്. 
അട്ടപ്പാടിയിതേ തതന്ന കരപാതട്ട 
ബ്പാക്പ് തബൽറ്റപ് വനടിയ പട്ടികേർഗ 
േിഭപാഗത്ിൽതപ്ട്ട തപൺകുട്ടികളപാണപ് 
ക്പാസുകൾ വകകപാര്യും തെയ്യുന്നതപ്. 

തനഹപ്റുസ്മൃതി 2018 എന്ന പരിപപാ-
ടിയിൽ േച്ചപ് സപാുംസ്പാരിക േകുപ്പ് 
മനപ്ത്ി ബഹു. ശ്രീ എ തക ബപാേൻ 
കുട്ടികൾക്പ് പുരസ്പാരങ്ൾ സമ്മപാനി-
ച്ചു. ദരീപ .ബി ഉറിയൻെപാള, അഞ്ജേി 
തൂേ, അനിത .എും .എസപ് കപാേൻവമ-
ടപ്, ശരണ്യ .ആർ കുന്നുംെപാള, ദരീപിക 
.തക ദപാസന്നൂർ, ഉദയഗിരി തകപാറി-
യൻെപാള, സുംഗരീത .ബി വകപാട്ടമേ, 
േിനരീത .എും കള്ക്ര, സഞ്ജയപ് 
.എും കള്ക്ര, സുംഗരീത തജല്ി-
പ്പാറ എന്നരീ കുട്ടികളപാണപ് പുരസ്കപാരും 
വനടിയതപ്.

െിണ്ക്ി ഫസ്റ്റപ് വസറ്റപ്  
െിണ്ക്ി തസക്റെപ് വസറ്റപ് 
മുക്പാേി
കരുേപാര 
കള്മേ 
തനല്ിപ്തി
കക്കുപ്ടി 
തപാതഴ  െിണ്ക്ി 
തപാതഴ ,വമതേ  
ഒസത്ിയൂർ
അടിയക്ണ്ിയൂർ 
ആേപാുംകണ്ി &പ്പാമരും 

തകപാറേൻകണ്ി
തകപാല്ുംകടേപ് 
വദേകുണ്പ് 
കരിേടും
കുന്നുംെപാള 
നക്കുപതി ഊരപ് 
ഓന്തമേ
പട്ടിമപാളും 
േണ്ണപാന്തറവമടപ് 
പരപ്ന്തറ
തേള്മപാരി 
നട്ടകൽ&ഓമപടികയൂർ 

പരിപപാടിയിൽ അഗളി,വഷപാളയൂർ,കുറു-
മ്പ എന്നിപഞ്പായത്പ് സമിതിയിതേ 51 
ഊരുസമിതികൾ പരിശരീേനും പൂർത്ി-
യപാക്ി.പദ്ധതി േിശദരീകരണും -പ്രേർ-
ത്നങ്ൾ ,ബുക്പ് എഴുത്പ് പരിശരീേനും 
എന്നരീ േിഷയങ്ളിൽ ആണപ് പരിശരീേനും 
നൽകുന്നതപ്.

നരസിമുക്പ്
ഭൂതിേഴി 
നക്കുപതി പിരിേപ് 
േടവകപാട്ടത്റ
തെമ്മണ്ണൂർ 
അഗളി തപാതഴ &വമതേ 
കരടിപ്പാറ
കതിരുംപതി
വമട്ടുേഴി
കപാവുണ്ിക്ൽ
മപാമണ 
വപപാത്തുപപാടി&കവട്ടക്പാടപ്  

കൂക്ുംപപാളയും
െിറ്റൂർ 
വധപാണികുണ്പ് 
മപാവുുംകുണ്പ്
നരീേിക്കുഴി&വതപാട്ടപ്ര 
വമതേകണ്ിയൂർ 
കപാരറ

കപാരയൂർ 
സമ്പർവക്പാടപ് 
വബപാഡിച്ചപാള
കള്ക്ര 
േടവക് കടമ്പപാറ 
കുലുക്കൂർ
േണ്ണപാൻതറ 
തതവക് കടമ്പപാറ 
കിണറ്റുകര& 
മുരുഗള(കുറുമ്പ)

ളഷൊലയൂർ, കുറുമ്പ ളമഖല
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വൊർത്കൾ, അറിയിപ്പുകൾ
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ബപാേ േിഭേ വകനപ്്ത്ിനപ്  
ആഭിമുഖ്യത്ിൽ നേുംബർ മപാസതത് 
ബപാേ വഗപാത് പഞ്പായത്പ് ദ്വിദിന 
സഹേപാസ അഭിനയക്ളരി ക്യപാമ്പപ് 
നടിക്’18  ക്യപാമ്പപ് തസറെറിൽ തേച്ചപ് 
നേുംബർ 10, 11 തരീയതികളിൽ 
സുംഘടിപ്ിച്ചു. അട്ടപ്പാടിയിതേ േിേിധ 
ഊരുകളിതേ ബപാേ വഗപാത് സഭകളിൽ 
നിന്നപായി 160 ഓളും കുട്ടികൾ ക്യപാമ്പിൽ 
പതങ്ടത്തു. കുട്ടികളുതട അഭിനയമികേപ് 
കതണ്ത്തുകയും അേർക്പ് അർഹമപായ 
വപ്രപാത്സപാഹനവുും അേസരവുും നൽകുക 
േഴി സ്കൂൾ കവേപാൽസേങ്ളിൽ  അട്ടപ്പാടി 
ആദിേപാസി വമഖേയിൽ നിന്നുള്  
കുട്ടികളുതട പ്രപാതിനിധ്യും േർദ്ധിപ്ിക്കുക   
എന്ന ഉവദേശവത്പാടകൂടിയപാണപ് ക്യപാമ്പപ് 
സുംഘടിപ്ിച്ചതപ്. വകരളത്ിതേ 
േിദ്യപാഭ്യപാസവമഖേയിൽ ശ്വദ്ധയമപായ 
ഇടതപടലുകൾ നടത്തുന്ന കനൽ ടരീും 
അുംഗങ്ളപാണപ് പരിശരീേനത്ിനപ് 
വനതൃത്വും നൽകിയതപ്. അട്ടപ്പാടി വഗപാത് 
വമഖേയിൽ നിന്നുള് പ്രശസ്ത സിനിമ 
സഹസുംേിധപായകൻ വഡപാ. കുപ്സ്വപാമി 
ക്യപാമ്പപ് ഉദപ്ഘപാടനും തെയ്തു. വസപാപപാന 
നൃത്പാെപാര്യൻ ശ്രീ. രപാജരീേപ് കൃഷ്ണ 
മുഖ്യപാതിഥി ആയിരിന്നു.ബപാേ വഗപാത് 
പഞ്പായത്പ് അുംഗങ്ൾ, പഞ്പായത്പ് 
സമിതി വനതപാക്ൾ, അനിവമറ്റർമപാർ, 
ബ്ിഡപ്ജപ് വകപാഴ്പ്  ടരീച്ചർമപാർ തുടങ്ിയേർ 
സുംസപാരിച്ചു. സുപരിെിതമപായ 
കുട്ടിക്ഥകൾ തിരക്ഥകൾ ആക്ിമപാറ്റി 
കുട്ടികൾ തതന്ന അേ നപാടകങ്ളപായി 
അേതരിപ്ിച്ചു. തിരക്ഥ, സുംേിധപാനും, 
െമയും, അഭിനയും തുടങ്ിയ 
േിശയങ്ളിേപാണപ് പരിശരീേനങ്ൾ 
നടന്നതപ്.

നടിക് - 2018
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ബപാേ േിഭേ വകനപ്്ും േരീണ്ടുും ഊരുകളിൽ 
ക്യപാമ്പുകളുതട േസന്തകപാേത്ിനപ് തിരശരീേ 
ഉയർത്ിയിരിക്കുകയപാണപ്. ബപാേ 
വഗപാത്സഭപാ കുട്ടികളുതട സർഗപാത്മകമപായ 
കഴിവുകൾ പുറത്തുതകപാണ്ടുേരികയും 
പുതിയ ആനുകപാേിക  േിഷയങ്ളിൽ 
അറിവുും േിജ്പാനവുും േർദ്ധിപ്ിക്കുകയും 
ബ്ിഡപ്ജപ് വകപാഴ്പ് ,ബപാേവഗപാത്സഭ, 
അവഗയപ് കമ്മിറ്റി പ്രേർത്നങ്ൾ 
കൂടതൽ ശക്മപാക്കുകയും തെയ്യുക 
തുടങ്ിയ േക്്യങ്വളപാടപ്കൂതടയപാണപ് 
സർഗപാത്മ ക്യപാമ്പുകൾക്പ് തുടക്ും 
കുറിച്ചിട്ടുള്തപ്. ഒന്നിേധികും ഊരുകൾ 
ഒരുമിച്ചു വെർന്നപാണപ് ക്യപാമ്പുകൾ 
സുംഘടിപ്ിക്കുന്നതപ്. ആദിേപാസി തനതപ് 
സുംസ്പാരും, ആവരപാഗ്യും, േിദ്യപാഭ്യപാസും, 
ആനുകപാേികും തുടങ്ിയ േിഷയങ്ളിൽ 
വബപാധേൽക്രണ ക്പാസുകളുും 
കേപാകപായിക പരിപപാടികളുും മറ്റു േിവനപാദ 
പരിപപാടികളുും ഒതക്യപായി ബപാേ 
വഗപാത് സഭകളിതേ കുട്ടികൾ ഒരു ഉത്സേ 
കപാേത്ിനു കൂടി തയ്പാതറടക്കുകയപാണപ്. 
പുതൂർ പഞ്പായത്ിതേ െപാേടിയൂർ ഊരിൽ 
ആദ്യ സർഗപാത്മ ക്യപാമ്പപ് സുംഘടിപ്ിച്ചു. 

ഊരുമൂപ്ൻ,േണ്പാരി, കുറുതേ, 
മണ്ണൂക്പാരൻ, മറ്റു സപാമൂഹ്യപ്രേർത്കർ, 
േിേിധ േകുപ്കളിതേ ജരീേനക്പാർ, 
ആനിവമറ്റർമപാർ ബ്ിഡപ്ജപ് വകപാഴ്പ് ടരീച്ചർമപാർ, 
േിേിധ ബപാേവഗപാത്സഭകളിതേ 
കുട്ടികൾ, കുടുംബശ്രീ പ്രേർത്കർ, ഊരപ് 
സമിതി വനതപാക്ന്പാർ, പഞ്പായത്പ് 
സമിതി വനതപാക്ന്പാർ തുടങ്ിയേരുതട 
പങ്പാളിത്ും തകപാണ്പ് ക്യപാമ്പപ് 
ശ്വദ്ധയമപായി. കുട്ടികവളപാതടപാപ്ും തതന്ന 
മറ്റു ബ്ിഡപ്ജപ് വകപാഴ്പ്  തസൻററുകളിതേ 
ടരീച്ചർമപാരുും ക്യപാമ്പപ് നടക്കുന്ന 
തസൻററുകൾ  സന്ദർശിക്കുകയും 
അതിതറെ അടിസ്ഥപാനത്ിൽ 
തസറെർ നടത്ിപ്ിതേ ന്യൂനതകളുും 
പ്രയപാസങ്ളുും ചൂണ്ിക്പാണിക്കുകയും 
തെയ്യുന്നു. േരുും കപാേ പ്രേർത്നങ്ൾ 
മികവുറ്റതപാക്പാൻ വേണ് നിർവദേശങ്ളുും 
ആശയങ്ളുും വകമപാറുകയും തെയ്യുക 
േഴി ബ്ിഡപ്ജപ് വകപാഴ്പ്, ബപാേവഗപാത്സഭ, 
അവഗയപ് കമ്മിറ്റി പ്രേർത്നങ്ൾ 
കൂടതൽ ശക്ിതപ്ടത്തുന്നതിനുള് 
പ്രേർത്നങ്ളുും ക്യപാമ്പുകൾ േഴി 
ആസൂത്ണും തെയ്യുന്നു.

സർഗൊത്മ ക്ൊമ്പുകൾക്പ് തുടക്മൊയി

സർഗപാത്മക ക്യപാമ്പപ്  ഉതപ്ഘപാടന 
വേളയിൽ 


