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കുടുംബശ്രീ മിഷൻ നടപ്ിലാക്കുന്ന അട്ട-
പ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വികസന പദ്ധ-
തിയുടട ആഭിമുഖ്യത്ിൽ കമ്മ്യൂണിറ്ി 
കരിയർ കൗൺസിലർമാർക്ക് ദ്ിദിന 
കരിയർ പരിശരീലന ക്യാമ്ക് സുംഘടിപ്ി-
ച്ചു. അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമൂഹത്ിൽ 
നിന്ും എസക്എസക്എൽസി, പ്ലസക് ട 
കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടട അഭിരു-
ചിക്കുും താൽപര്യത്ിനും അനസൃതമായ 
തുടർ പഠന സാധ്യതകടെക്കുറിച്ചുും ടതാ-
ഴിൽദായക കകാഴ്സുകളുടട സാധ്യതകടെക്കു-
റിച്ചുും കബാധവൽക്രിക്കുന്നതിനകവണ്ി 
കുടുംബശ്രീ രൂപും നൽകിയ കമ്മ്യൂണിറ്ി 
കരിയർ കൗൺസിലർമാരുടട 50 അുംഗ 
സുംഘത്ിനാണക് പരിശരീലനും നൽകിയ-
തക്. കക്കുപ്ടി ക�ാ. ബി ആർ അുംകബദക്കർ 
പരിശരീലന കകനക്്രത്ിൽ വച്ക് 2019 ടമയക് 
7, 8 തരീയതികെിലായി സുംഘടിപ്ിച് 

കമ്മ്യൂണിറ്ി കരിയർ കൗൺസിലർമാർക്ക് 
പരിശീലനം സംഘടിപ്ിച്ചു.

പരിശരീലനക്യാമ്ിൽ കരിയർ കൗൺസി-
ലർ ശ്രീ. നന്ദജൻ ടക എ പാലക്ാടക്  ക്ാ-
സ്സുകൾക്ക് കനതൃത്ും നൽകി.പ്രധാനമായുും 
കുട്ടികളുടട അഭിരുചി കടണ്ത്തുക വഴി 
അഡ്ിഷൻ ലഭിക്കുും വടരയുള്ള പ്രവർത്-
നമാണക് ഈ വർഷും ബാലവിഭവ കകനക്്രും 
കുടുംബശ്രീ മുകന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നതക്.അട്ടപ്ാടി-
യിടല എലാും ഊരുകെിൽ ഇത്രും ക്ാ-
സുകൾ സുംഘടിപ്ിച്ചു.500 കുട്ടികൾക്കു 
ഇതിടറെ ഗുണും ലഭിച്ചു. കുട്ടികളുടട അഡ്ി-
ഷൻ കാര്യങ്ങൾക്കു കവണ്ിയുും പഠന സും-
ശയങ്ങൾക്കുും അഗെി മിനി സിവിൽ ക്റേ-
ഷനിൽ പ്രത്യക കരിയർ കൗൻസക് ലിുംഗക് 
ടസറെർ ആരുംഭിച്ചു.അതുവഴി അട്ടപ്ാടി 
കമഖലയിടല വിദ്യാർത്ികൾക്ക് ഈ 
കസവനും ഉപകയാഗപ്രദും ആക്ി മാറ്ാൻ 
സാധിച്ചു.

ടപൺകുട്ടികൾ കൗമാര പ്രായ കാ-
ലയെവിൽ കനരിടന്ന മാനസികവും 
ശാരരീരികവമായ ടവല്ലുവിെികൾ അവ 
മറികടക്കുന്നതിനും കൂടതൽ ആത്മവി-
ശ്ാസകത്ാടട ഊർജ്ജസ്ലവും ക്ി-
യാത്മകവമായ കാലഘട്ടമായി കൗമാ-
രപ്രായ കാലയെവിടന മാറ്ിടയടക്കുക 
എന്ന ലക്്യങ്ങകൊടകൂടി കമയക് 24 
മുതൽ 25വടര കക്കുപ്ടി ക�ാ.ബി.
ആർ.അകബദക്കർ പരിശരീലന കകനക്്ര-
ത്ിൽ ടവച്ാണക് ക്യാമ്ക് സുംഘടിപ്ി-
ച്തക്. 
മാനസിക ശാരരീരിക ആകരാഗ്യരും-
ഗടത് പ്രമുഖർ ക്ാസ്സുകൾ നയിച്ചു. 
പരിപാടിയിൽ വിവിധ ഊരുകെിൽ 
നിന്നായി 150 കുട്ടികൾ സുംബന്ിച്ചു.

കള്ളമലഊരിൽടവച്ചുകൗമാരകുട്ട ി -
കൾക്ക്ഏകദിനകൗൺസിലിുംഗക്ക്യാ-
മ്ക് സ ും ഘ ട ി പ് ി ച് ി രു ന്  . 1 4 കു ട്ട ി ക ൾ 

കൗമാര പപൺകുട്ികൾക്ക് പ്രത്യേക റസിഡൻഷയേൽ കയോമ്ക് നടത്ി 

പടകെടത്ിരുന്കൗൺസിലിുംഗക്എന്ാ-
ടണന്ുംകൗൺസിലിനക്ടചയ്ാലുള്ളഗു-
ണങ്ങടെപറ്ിയുുംകൗമാരപ്രായത്ിടല 

സവികഷതകടെകുറിച്ചുുംകഥയിലൂടടയുും-
ചർച്യിലൂടടയുുംഅവതരിപ്ിച്ചു.ടമ�ികറ്ഷ-
ടറെഗുണങ്ങടെകുറിച്ർച്ടചയ്യുകയുണ്ായി.

റിതസാഴ്ക്  തപഴ്ണ്ാർക്ക് 
പരിശീലനം

ടജൻ�ർ റികസാഴക് ടസെറെറിടറെ ഭാഗമായി 
കപാഷകാഹാരവിദ്യാഭ്യാസകകനക്്രത്ി-
ടറെകനത്രത്ത്ിൽ ടമാ�്യൂൾ തയാറാ-
ക്കുകയുും ഏകദിന പരിശരീലനും സും-
ഘടിപ്ിക്കുകയുും ടചയ്തു . കസാഷ്യൽ 
ട�വടലാപക്ടമൻറക്, ടഹൽത്ക് ആനി-
കമകറ്ഴക് സക് എന്നിവർ പടകെടത്ിരുന് . 
കപാഷകസമൃദ്ധവുംഅട്ടപ്ാടിയുടട കാലാ-
വസ്ഥയ്ക്കചർന്നതുുംആകരാഗ്യും നിലനിർ-
ത്തുന്നതുമായ വവവിധ്യമാർന്ന ഭക്-
ണപഥാർത്ങ്ങൾ, ഭക്ണക്മടത്യുും 
ആസ്പദമാക്ിയാണക് പരിശരീലനും . കപാ-
ഷകസുരക്, വജവകൃഷി,കരീടനാശിനി-
,വ്യകക് തിശുചിത്ും, ആയിരും ദിനങ്ങൾ, 
ലഹരിവസ്തുക്ളുടടദുരുപകയാഗുംഎന്നരീ-
കമാ�്യൂൾ അടിസ്ഥാനമാക്ി നാടകരരീതി-
യിലുും കറാൾകപ്ലയക് ആയിട്ടുും അനികമകറ്-
ഴക് സക് അവതരണും ടചയ്തു .
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അട്ടപ്ാടി.  കുടുംബശ്രീ മിഷൻ നട-
പ്ിലാകുനന കാർഷിക കമഖലയില 
പ്രവർത്നങ്ങളുട ഭാഗമായി കമ്െ-
ങ്ങൾ സുംഘടിപ്ിച്ചു.  അട്ടപ്ാടിയില 
പാരമ്ര്യ കാർഷിക ഉത്സവമാ-
ണക്  കമ്െും.  വിത കമ്െും , കിെയക് 
കമ്െും, രാജ കമ്െും എന്നിങ്ങടന 
മുന്നക്
 തരത്ിലുള്ള കമ്െങ്ങൊണക്  പണ്ക് 
കാലത്തു ഉണ്ായിരുന്നതക്.കാർഷിക 
കമഖലയില നടപ്ിലാക്കുന്ന മഹിൊ 
കിസാൻ സശാക്രീകരണ പരി-
കയാജന പദ്ധതിയുടട ഭാഗമായാണക്  
തിരഞ്ഞടത് ഊരിൽ  കമ്െും നട-
ത്തുന്നതക്.
അട്ടപ്ാടിയില 192 ഊരുകെി-
ലുും ഭക്്യ സുരക് ഉറപ്പു വരുത്തുക 
ആടണന്ന ലക്്യകത്ാടള്ള പദ്ധ-
തികൊണക് നടപ്ിലാകുണ്തക്.
കാവണ്ിക്ൽ, കള്ളമല , നരക്സിമു-
ക്ക്, ഓന്മല, വരകമ്ടി,കുലുക്കൂരക്, 
കാരത്തൂരക് , തുടങ്ങിയ ഊരുകെിൽ 

കമ്െും നടത്ി. പഞ്ച കൃഷിക്ാ-
യി  റാഗി,ചാമ, കചാെും, അമര, തുമര, 
പച്ക്റികൾ എന്നിവയുടട  വിത്തു-
കൾ വിതച്ചു. ഊരിടല എലാ അുംഗ-
ങ്ങളുും ഭക്്യ സുരക് ഉറപ്പുവരുത്തുക 
എന്ന ലക്്യകത്ാടട കമ്െത്ിൽ 
പകൊെിയായി. കാർഷിക മുഹർ-
ത്ങ്ങൾ അനസരിച്ചു പരമ്രാഗത 
വിത്തുകൾ കൃഷിക്ായി ഉപകയാഗി-
ക്കുന്

കാർഷിക സമൃദ്ിയുപട ഹരി് സതദേശവുമായി
കമ്ളങ്ങൾ

ഊരു മൂപ്ൻ, മണ്ണുകാരൻ, ഊരിടല 
കർഷകർ , കുടുംബശ്രീ അുംഗ-
ങ്ങൾ എന്നിവർ പ്രവർത്ന-
ത്ിനക് കനതുത്ും നൽകുന്. 392 
സുംഘക്കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതിയു-
ടട ഭാഗമായി രൂപരീകരിച്ിട്ടുണ്ക്.  
കകാർപ്സക് ഫണ്ക്, ടപ്രാ�്യൂസർ 
ഫണ്ക്, ഇൻടസറെരീവക്, കാർഷിക 
വായ്പ എന്നിവ കൃഷി ടചയ്യുന്നതിനാ-
യി ലഭ്യമാകുും.

വരഗുംപാടിയിൽ നടന്ന കമ്െത്ിൽ നിന്നക്

കാരത്തൂർ ഊരിൽ നടന്ന കമ്െത്ിൽ പടകെടക്ാടനത്ിയവർ



3

ആദിവാസി വനി്കളം സംരംഭകരായി മാറുന്നു 

കുടുംബശ്രീയുടട കരീഴിൽ പാചകപ-
രിശരീലനും കഴിഞ്ഞവരിൽ നിന്ും-
രണ്ക്സുംരുംഭങ്ങൾ നിലവിൽ വന്.
അഗെി വണ്ാന്റകമടക്ഊരിൽ ദരീപും കു-
ടുംബശ്രീ അുംഗമായ നഞ്ചിയുടട കരീഴിൽ 
ശിവകഹാട്ടലുും,പുതൂർ താടഴആനവായി 
ഊരിൽകൃഷ്ണകുടുംബശ്രീഅുംഗങ്ങൊ-
യസിന്ധു,കരഖഎന്നിവരുടടകനതൃത്-
ത്ിൽ കൃഷ്ണകഹാട്ടലുമാണക്പ്രവർത്നും 
ആരുംഭിച്തക്.
കുറുമ്കമഖലയിൽ ആനവായി 
മുതൽ ഗലസി വടരയുള്ള 6 ഊരു-
കാർയാത്രകൾക്കുുംമറ്ുംസുംഗമിക്കു-
ന്ന ഈ പ്രക ദ ശ ത്തു ക ഹ ാ ട്ട ൽ ന ി ല -
വ ി ൽ വ ന്ന ത്മു ഴു വ ൻ ഊ രു ക ാ ർ ക്കു ും 
സൗകര്യപ്രദമായി.
കഷാെയൂർ വടകക് കടമ്ാറ ഊരിൽ 
പെനിയമ്മയുടട കരീഴിൽ  "മിഥുൻക്റോർ" 

സമഗ്ര ആദിവാസി വികസന പദ്ധതി 
കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ബാല വിഭവ കക-
നക്്രത്ിന കരീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
പഠനും പല കാരണത്ാൽ മുടങ്ങി 
കപായ കുട്ടികൾക്കു തുടർന്നക് പഠിക്കു-
ന്നതിനക് കവണ്ി ആരുംഭിച് ബ്ി�ക്ജക് 
സ്കൂെിൽ പത്ാും ക്ാസക് പരരീക് 
എഴുതിയ അഞ്ചക് കപരുും പാസായി.

പത്ാും തരും തുല്യത വഴി ഹയർടസ-
ക്ൻ�റി പരരീക് എഴുതിയ ഒൻപതു 
കുട്ടികെിൽ ആറു കപർ വിജയിച്ചു. സ്കൂൾ 
പഠനത്ിടല ടകാഴിഞ്ഞു കപാക്ക് 
തടയാൻ കവണ്ി ആരുംഭിച് ഊരു തല 
ബ്ി�ക്ജക് കകാഴ്ിൽ 238 വിദ്യാർഥി-
കെിൽ 222 കപർ തുടർ പഠനത്ിനക് 
അർഹരായി. ആദിവാസി കമഖലയിൽ 

കുട്ടികളുടട സമഗ്രമായ വികസനത്ി-
നക് കവണ്ിയുും വിദ്യാഭ്യസ പ്രവർത്നും 
സക്ിടപ്ടത്തുവാനും ആരുംഭിച് പദ്ധ-
തിയാണക് ബാലവിഭവ കകനക്്രും. 310 
വിദ്യാർത്ികൊണക് ബ്ി�ക്ജക് സ്കൂൾ വഴി 
ഇതുവടര തുടർ പഠനും കനടിയതക്.2446 
കുട്ടികൾ നിലവിൽ ബ്ി�ക്ജക് കകാഴ്ക് 
വഴി പഠനും തുടരുന്.

അട്പ്ാടിയിൽ മികച്ച വിജയവുമായി ബാല വിഭവ തക�ം

എന്നകപരിൽ കുടുംബശ്രീ പലചര-
ക്ക്കടവന്. മുൻപക്കഷാെയൂർ കപാലുള്ള 
ദൂരസ്ഥലങ്ങെിൽ നിന്ും സാധനങ്ങൾ-

വാങ്ങിയിരുന്ന ഊരു നിവാസികൾക്ക് 
ഇനി കുടുംബശ്രീ കഷാപ്ക് നിലവിൽ 
വന്നതക് വലിയ സഹായകമാകുും.
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പുതിയ 15 ന്യായാസമതികൾ രൂപിക-
രിച്ചു. ന്യായാസമതി അദാലത്ിലൂടട 6 
കകസുകൾ വിശകലനും ടചയ്ക് പരിഹരിച്ചു. 
ടസറെറിൽ 11കകസുകൾ കരഖടപ്ടത്ി 4 
കപർക്ക് CWC വഴിനിയമകസവനുംലഭ്യ-
മാക്ി.6 കകസുകൾക്ക്ന്യായാസമിതിയി-
ലൂടട പ്രശ്നപരിഹരണും സാധ്യമാക്ി. 2 
കകസുകൾ കഫാകള്ളാ അപ്ക്ടചയിതു .

അട്ടപ്ാടി : കുടുംബശ്രീ മിഷൻ 
ആദിവാസി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി 
ബാലവിഭവ കകനക്്രത്ിടറെ ആഭിമു-
ഖ്യത്ിൽ സരക്്ി വസന്ും 2019 കു-
ട്ടികെക്ക്ാ യുള്ള ബാല കഗാത്ര പഞ്ചാ-
യത്ക് ക്യാമ്ക് സുംഘടിപ്ിച്ചു. കഗാത്ര 
സമൂഹത്ിൽ നിന്ള്ള കുട്ടികളുടട 
സർഗാത്മകമായ കഴിവകൾ വെർത്തു-
കയുും കഴിവകൾ പ്രകടിപ്ിക്കുന്നതിനും 
സ്കൂൾ തല മത്സരങ്ങെിൽ പടകെടക്കുന്ന-
തിനള്ള ആത്മവിശ്ാസും വെർത്തുക 
തുടങ്ങിയ ലക്്യങ്ങകൊടകൂടി കമയക് 3 
മുതൽ 6 വടര കക്കുപ്ടി ക�ാ.ബി.ആർ.
അകബദക്കർ പരിശരീലന കകനക്്രത്ിൽ 
ടവച്ാണക് ക്യാമ്ക് സുംഘടിപ്ിച്തക്. 
നാലക് ദിവസങ്ങെിലായി നടന്ന പരി-
പാടിയിൽ സുംഗരീതും,ന്യത്ും,ടചണ്,-

കു ട ും ബ ശ്രീ പ്രവ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ മ -
ന സ ി ല ാ ക്കു ന്ന ത ി ന് മ ി ഴ് ാ ടക് സ ർ -
ക്ാരിടറെ SRLM സുംഘങ്ങൾ 
17-05-19നഅട്ടപ്ാടിസന്ദർശിച്ചു.കുടും-
ബശ്രീയുവാക്ൾക്ക്നടത്ിയപരി-
ശരീലങ്ങളുുംകുടുംബശ്രീപദ്ധതിയികല-
ക്്യുവാക്ടെഎത്ിച്തുമായിബന്പക്

തബല,മ്യദുംഗും,വയലിൻ,കി കബാർ�ക് 
തുടങ്ങിയവയുടട പരിശരീലനമാണക് കു-
ട്ടികെക്ക്ക്്ങ നല്ിരയതക്. കലാമണ്ഡലും 
അഭിരാമി, കരീകബാർ�ി്റേക് വികനാദക് 
കരിവടും, വയലിൻ ഫ്യൂഷനിൽ ഗിന്നസക് 
ബുക്ക് ടറകക്ാർ�ക് കജതാക്ൊയ വി-
ഷ്ണു,ജിഷ്ണു, എന്നിവർ വിവിധ ക്ാസുകൾ 
വകകാര്യും ടചയ്തു. കലാ മത്സരങ്ങ-
ൊൽ ആകവശും നിറഞ്ഞ ക്യാമ്ിൽ 
150 കുട്ടികൾ വിവിധ ഊരുകെിൽ 
നിന് പടകെടത്തു.അസി്റേറെക് ടപ്രാജ-
ക്ക് ഓഫരീസർ വസതലവി പാകലാെി 
,കപ്രാജക്ക് മാകനജർ സിന്ധു വി,ബാല 
വിഭവ കകനക്്രും ചാർജക് വഹിക്കുന്ന 
സുധരീഷക് ,ജിഷ്ണു തുടങ്ങിയവർ സുംസാ-
രിച്ചു.

ഈ വർഷടത് ബാല കഗാത്ര സമിതി, 
ബാല കഗാത്ര പഞ്ചായത്ക് ടതരടഞ്ഞട-
പ്പുും ടതരടഞ്ഞടത് ഭാരവാഹികൾക്കുള്ള 
പ്രകത്യക പരിശരീലനവും നടത്ി. 2019 
ടമയക് 20 മുതൽ മുതൽ 23 വടര കക്കുപ്-
ടി ക�ാ. ബി ആർ അുംകബദക്കർ പരി-
ശരീലനകകനക്്രത്ിൽ വച്ാണക് പരിപാടി 
സുംഘടിപ്ിച്തക്. വിവിധ ഊരുകെിൽ 
നിന്ും ബാലകഗാത്രസഭ പ്രതിനിധികൊ-
യി 300ൽ അധികും കുട്ടികൾ പടകെടത്തു. 
ബാല കഗാത്ര പഞ്ചായത്ക് പ്രവർത്നും, 
തിരടഞ്ഞടത് ഭാരവാഹികൾ നിർവഹി-
കക്ണ് ചുമതലകളുും കടമകളുും തുടങ്ങിയ 
വിഷയങ്ങെിൽ പ്രകത്യക പരിശരീലനവും 
നൽകി. കശഷും സത്യപ്രതിജ്ഞ ടചാലി 
പുതിയ ഭാരവാഹികൾ സ്ഥാനകമറ്. 
പുതിയ ഭരണസമിതിയുടട ആദ്യ കയാഗും 
വിെിച്ചു കചർക്കുകയുും ടചയ്തു. സർഗവസന്ം 2019 കയോമ്ക് സംഘടിപ്ിച്ചു.

്മിഴ്ാടക് SRLM  കുടംബശ്ീസദേർശിച്ചു.  
ടപട്ടക്നടത്ിയഇടടപടലുകൾമനസിലാ-
ക്ാനുംകുടുംബശ്രീനടപ്ിലാക്കുന്ന -
പദ്ധതികൾഅറിയുന്നതിനമാണക്ത-
മിഴ്ാടക്SRLM സുംഘങ്ങൾഎത്ിയതക്. 
നകുപതിഊരുസമിതികക്കുപടിയിൽന-
ടത്തുന്നDr.അുംകബദക്ക്ർപരിശരീലനകക-
നക്്രവും സുംഘുംസന്ദർശിച്ചു.

ഊരുനയോയം 
നയോയസമി്ിയിലൂപട……

ബാല കഗാത്ര പഞ്ചായത്ക് 
ടതരടഞ്ഞടപ്ക് നടന്

Dr. അുംകബദക്ക്ർ പരിശരീലന കകനക്്രും നടത്ിപ്പുകാകരാടടാപ്ും തമിഴ്ാടക്  SRLM ടരീും.

ആദിവാസി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയുടട 
ഭാഗമായി 2019-20 പ്രവർത്ന വർഷടത് 
പ്രധാനടപ്ട്ട പ്രവർത്നങ്ങെിൽ ഒന്നാണക് 
18 വയസൊയ എലാ സക്ത്രരീകടെയുും ഈ 
പദ്ധതിയുടട ഭാഗമാക്ി മാറ്ക എന്നതക്.
ഇതിലൂടട 78 പുതിയ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ 
രൂപരീകരിച്ചു . നിലവിൽ 739 അയൽക്കൂ-
ട്ടങ്ങൾ ഈ  പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്ിച്ചു 
വരുന്.
പഞ്ചായത്ക്  
സമിതി 

പുതിയ 
അയൽക്കൂട്ടും 

ആടക

അഗെി 53 305
പുതൂർ 8 166
കഷാെയൂർ 15 218
കുറുമ് 2 50
ആടക 78 739


