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ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് അദ്ധ്യാപേർ 
ആനികമറർമാർ 
ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപേർ 
ബാലകഗാത്ര പഞ്ായത്ത്  ഭാരവാഹിേൾ

ആർ പി ടരീം (ബാലവിഭവകേ�൦)

അക്ഷരമുറ്റം ............................................3

പുളിമരച്ചോട്ിലെ ലെണ് കുട്ി ................ 4

സചോധ്യലമന്്?..........................................5

മനുഷ്യന് ലെ ഭൂമി ....................................6

ലസചോെക്ക................................................7

കവിതകൾ ....................... .......................8

ആദിവചോസിപ്ചോട്്......................................9

മുത്തശ്ിക്കഥകൾ  ...................................10

െിചപ്ചോ൪ട്്..................................................11

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂട.......12-13 

വര....................................................14- 15

എഡിറ്റോറിയൽ റ�റോർഡ്

ഇ -മാഗസിൻ 

ഉള്ളടക്കം

2

Printed and Published by:

ബാല വിഭവ കേ�൦
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി
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അട്ടപ്ാടി

പരിസ്ിതി സംരക്ഷണം ഇന്ത് മാനവിേതയുഞ്ട 
ചിഹ്നമാണത്. ഓകരാ ദിനം േടക്ം കതാറം നമ്മുഞ്ട 
മുന്ിൽ ്കൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൂടി വരുന്നു. ഇത്രം 
്കൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മക�ാകരാരുത്രും ഇതിനു 
ോരണക്ാരാണത്.്കൃതിഞ്യ സംരക്ഷിച്ാൽ മാത്രകമ 
ഇത്രം ദുരന്തങ്ങ�ിൽ നമ്മൾക്ത് രക്ഷഞ്പ്ടാൻ 
പറ്റുേയുള്ളൂ.  ജൂൺ 5 കലാേ പരിസ്ിതി ദിനം 
കലാേം ഞ്ോണ്ാടേയാണത്. ഞ്പാതുകവ ആ 
ദിനങ്ങ�ിൽ എല്ാവരും  മത്സരിച് മരങ്ങൾ നട്ടു 
പിടിപ്ിക്ന് തിരക്ിലാണത്.എന്ാൽ മരങ്ങളുഞ്ട 
പരിപാലനം എത്രകത്ാ�ം ശ്ദ്ധിക്ന്നു എന്തത് 
വിരലിൽ എണ്ാവുന് വർക്ത് മാത്രകമ അേിയുള്ളൂ. 
ഇത്രം കലാേപരിസ്ിതിദിനം േ�ിൽ ശക്തമായ 
ഇടഞ്പടലുേൾ ഉഞ്ണ്ങ്ിൽ മാത്രകമ ഇനിയുള്ള തലമുേയ്കത് 
ഭൂമിയിൽ വസിക്ാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുഞ്ോണ്ടുതഞ്ന് 
ഇത്രം ആശയങ്ങൾ കുട്ടിേ�ിലൂഞ്ട യുവജന 
ക്ലബ്ബുേൾ മറ്റു സന്ദ്ധ സംഘടനേൾ വഴി ആവശ്യം 
ശക്തമാക്േയും മരങ്ങൾ നട്ടു പിടിപ്ിക്േ 
ഞ്ചകയണ്താകുന്നു.  ്കത്യേിച്ത് അട്ടപ്ാടി 
കമഖലേൾ തരീർത്ം വരൾച്യുഞ്ട അവസ്യിൽ 
എത്ിനിൽക്ന് ഈഞ്യാരു സാഹചര്യത്ിൽ 
മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്ിക്േയും ഭൂമിഞ്ക്ാരു തണൽ 
എഞ്ന്ാരു  പദ്ധതി  കുടംബശ്രീ ആവിഷ്കരിക്േയും 
ഞ്ചയ്ിരിക്േയാണത്. ബാല കഗാത്രസഭാ വഴിയുള്ള 
കുട്ടിേളുഞ്ട പങ്ാ�ിത്വും അകതാഞ്ടാപ്ം കുട്ടിേളുഞ്ട 
മരം നട്ടുപിടിപ്ിച്ത് അതിഞ്റെ വ�ർച് ഡയേിേ�ിൽ 
എഴുതി അവ സംരക്ഷിചം അതിനുള്ള ക്ാത്സാഹന 
സമ്മാനങ്ങൾ എല്ാം കുട്ടിേൾക്ത് നൽേി 
ഞ്ോണ്ാവണം നമ്മുഞ്ട ഇത്വണഞ്ത് പരിസത് ഥിതി 
സംരക്ഷണം.അതിനുള്ള മുഞ്ന്ാരുക്ം ആവഞ്ട്ട ഈ 
കലാേ പരിസ്ിതി ദിനം

സുധരീഷത്  മരുത�ം
യംഗത് ഞ്്ാഫഷണൽ
ബാല വിഭവ കേ�ം
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ദരീപ ദിലരീപത് 
ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ത് ടരീച്ർ
കോഴിക്കൂടം

അക്ഷരമുറ്റം 

കൂട്ടുകചോലര നിങ്ങൾ അെിച്ചോ 
ജൂൺ മചോസമിങ്ങു വന്നടുത്തു 
പുത്തനുടുപ്റം ചലേറ്റുമചോയി 
അക്ഷരമുറ്ചത്തക്ക് വന്നനീടചണ 
ശെഭമചോയ് െചോെി െെന്നു നിങ്ങൾ 
ഒന്നചോറം തരത്തിെിരുത്തിടചണ 
െചോട്ടുറം കഥയറം പുതുകവിതയറം  
സചന്ചോഷചമലെ െകർന്നു നൽകുറം 
അമ്മലയ ചെചോലെ ചനേഹിതയചോയ് 
നല്ചോരു ചതചോഴിയചോയ് അധ്യചോെിക
നിത്യറം െഭിക്റം െചോഠഭചോഗറം 
വൃത്തിയചോയ് നനീ എന്നുറം െഠി്ിടചണ 
നചോലളക്കചോയിഓചരചോന്നുറം
ബചോക്കിയചോയചോൽ 
മെ ചുമക്റം മടിയലന ചെചോെചോയിടുചമ
നിലന്നയറം കചോത്തിതചോ നിൻ അറംഗണറം 
ഇരു കയ്റം നനീട്ിയിതചോ കചോത്തിരിപ്പൂ 
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രമ്യ സി 
വസന്തം ബാലകഗാത്ര സഭ 
ഊക്ാലിമറം ഊരത്

പുളിമരച്ചോട്ിലെ ലെൺകുട്ി  
അനാഥയായ ഒരു ഞ്പൺകുട്ടി പു�ിയും തിന്ത് ഇ�ഞ്വയിലും ോഞ്ഞു ഒരു 
പു�ിമരകച്ാട്ടിൽ ഇരിക്വാരുന്നു. എല്ാ ദിവസവും ഒരു രാജ കുമാരൻ 
കുതിരപ്പുേത്ത് ആ വഴി കപാകും. ഒരു ദിവസം രാജ 
കുമാരൻ ആ ഞ്പൺകുട്ടിയുഞ്ട അടത്ത് ഞ്ചന്നു. 
വിവരങ്ങൾ കചാദിച്േിഞ്ഞു. അവൾ പേഞ്ഞു 
അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു. എനിക്ത് ജരീവിക്ാൻ 
ഒരു വഴിയുമില്. ഞ്പൺകുട്ടിയുഞ്ട േഥ കേട്ടു 
രാജകുമാരൻ അവഞ്� കൂട്ടിഞ്ക്ാണ്ത് 
കപായി. രാജാവിഞ്റെ നിർബന്ിച്ചു 
്ോരം രാജകുമാരൻ അവഞ്� വിവാഹം 
േഴിച്ചു. ദിവസങ്ങൾ പലതും േഴിഞ്ഞു. 
ഞ്പൺകുട്ടിയുഞ്ട സ്വഭാവത്ിൽ മാറം 
വന്നു. രാജാവിഞ്നയും ോണിഞ്യയും 
വേ ഞ്വക്ാഞ്തയായി. ഒരു 
ദിവസം അവരുഞ്ട കവലക്ാരൻ ഒരു 
സഞ്ിയിൽ കുേച്ചു പച്പ്പു�ി ഞ്ോണ്ത് 
വന്നു. അതത് േണ് പാഞ്ട അവൾ 
സഞ്ി മുറകത്ക്ത് വലിഞ്ച്േിഞ്ഞു. 
പികറന്ത് രണ്ത് കപരും കുതിര പ്പുേത്ത് 
യാത്രയായി. രാജകുമാരി ആദ്യം 
ഇരിക്ാറണ്ായിരുന് സ്ലത്ത് 
എത്ിയകപ്ാൾ കുമാരൻ കചാദിച്ചു. ഈ 
സ്ലം നിനക്ത് ഓർമയുകണ്ാ? 
ഈ സ്ലം േണ്ിട്ടില്ായിരുന്നു 
എന്ായിരുന്നു ഉത്രം. ഇതത് 
കേട്ട രാജകുമാരൻ പേഞ്ഞു. 
" ഈ മരം നിനക്ത് 
ഓർമയിഞ്ല്ങ്ിൽ നരീ 
എഞ്ന്യും മേക്ം. "
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ശിവദർശനി എസത് 
ബാല കഗാകുലം ബാലകഗാത്ര സഭ 
ഞ്ചാേിയനൂർ ഊരത്

കവവലാതിയാഞ്ണകപ്ാഴുഞ്മങ്ിൽ 
ജരീവിതം ഞ്ോഞ്ണ്ാരു ോര്യഞ്മന്താകവാ?
പുഞ്ിരി തൂേി നിൽക്മുഷസ്ം 
പൂഞ്ിേകു വിടർത്ം േി�ിയും 
പൂവണിഞ്ഞു ചമഞെ പനിയും 
ജരീവിതകത്ാഞ്ടാരുമ്മ യാചികക് 
കനരമികല് നമുഞ്ക്ാന്ത് നിൽക്ാൻ 
കനഞ്ര നിഞ്ന്ാന്നു കനാക്ി രസിക്ാൻ? 
ോഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ മുത്േക�ന്തി 
ോട്ടു പുല്ലുേൾ നരീ�കവ നിൽകക് 
അമ്പലത്ിൻ നടയിലകനേം 
ഞ്ചമ്പേങ്ങൾ നിേഞൊടി നിൽകക് 
പൂങ്വി�ിൽ പവിഴഞ്പ്ാ�ിയിൽ 
പൂങ്ിനാക്ഞ്ലാ�ി വിതറകമ്പാൾ 
അമ്മമാരുഞ്ട കേവിരൽ തുമ്പിൽ 
ഉമ്മവച്ചു േിടാങ്ങൾ നടഞ്ക് 
േണ്ടച്ത് ജപിച്ചു നടന്നു 

സാധ്യഞ്മന്തത് ? 
വിണ്ിഞ്ലന്തു ഞ്ോതിക്ന്നു നമ്മൾ? 
പുല്ലുപായ വിരിച്ചു വി�ിപ്പൂ 
ഞ്തല്ിരിക്വാൻ താഴത് വര നഞ്മ്മ 
താകലാലിച്ിടഞ്േഞ്ന്ഞ്യാഞ്ന്ന്ത് 
താമരക്�ം മാടി വി�ികക് 
നിൽക്ാഞ്താടന്നു നമ്മ�ാ പാച്ിൽ 
കനാക്ി നിൽക്ന്നു ോലിേൾ കപാലും 
നരീരരുത്ത്ണ്ിലന്തിക്തിരുേൾ 
മാരിവില്ലു വരച്ചു േ�ിഞ്ക് 
ആട കമയ്ക്കുന് ഞ്പൺേിടാഞ്വകങ്ങാ പാടം
 പാട്ടിൽ ഞ്വയിലലിയുകമ്പാൾ 
കുന്ിൻ ചായത് വിഞ്ല പാേ വി�ിപ്പൂ 
വന്ിരുന്നു നുേരുേരീ ഭംഗി 
നില്കാകതാടന് നമ്മഞ്� കനാക്ി 
നിന്ിച്ല്ി േി�ിേൾ ചിലപ്പൂ 
അല്ിയിൽ കപാലും സുഗന്ം പരത്ി 
മുല്പ്പൂക്ൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കമ്പാൾ 
കലാല കലാല മരരീചിേൾ നരീട്ടി 
ശ്രീല താരേൾ കനാക്ിച്ിരികക് 
അല്ലാണു നമുക്ള്ളിഞ്ലങ്ിൽ 
ഇല് ശാന്തി ഹൃദയത്ിഞ്നങ്ിൽ 
ഉത്സവത്ിൽ വിലാസങ്ങൾ കപാലും 
മത്സരത്ിനത് മാത്രമാഞ്ണങ്ിൽ 
ഫുല് സൗന്ര്യോന്തിേൾ പുൽോൻ 
ഇല് ഞ്തല്ലും നമുക്ിടഞ്യങ്ിൽ 
അന്തമഞ്റാരരീ ജരീവിതകമകതാ 
പന്തയഞ്മങ്ിൽ എന്തതിൽ ോമ്യം? 
കവവലാതിയാനികപ്ാഴുഞ്മങ്ിൽ 
ജരീവിതം ഞ്ോണ്ത് സാധ്യഞ്മന്താകവാ?? 
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രമ്യ സി 
വസന്തം ബാലകഗാത്ര സഭ 

ഊക്ാലിമറം ഊരത്

6

     മനുഷ്യഞ്റെ ഭൂമി

ചട്ടുഞ്പാള്ം ചവന് കഗാ�മാ 
ഭരിക്ഞ്പ്ടം ഭൂമിക് ഭാരമായി 
മരവിച് മനസ്ള്ള മനുഷ്യരുണ്ത് 
മരിക്ാൻ മേന്ത് സൂര്യനുണ്ത് 

മഴുതിന് മാമരഞ്ക്ാമ്പുേ�ിൽ 
മഴയുഞ്ട മക്�ായത് പുതുനാമ്പുേ�ില് 

ോലത്ിൻ േറത് ശവക്ച് പുതപ്ിച്ത് 
ശത് മശാനത്ിൽ ഒരു പ്ാസ്റിേത് 

മരത്ിനു േരീഴിലുള്ള ഞ്തമ്മാടിക്ഴിയിലടക്ന്നു 
ഭൂമിഞ്യ 

ഞ്പക്ാ�ിനത് േറത് പുേയും 
അൾ്ാവയഞ്ലറത് രശ്ിേളും 

വമിക്ന് ഭൂമിഞ്യ ദഹിപ്ിക്കമ്പാൾ 
ഹരിതസങ്ല്പങ്ങൾ മേഞ്ഞുകപാകുന്നു 

മൂേമായി കനാക്ി നില്പു
മനുഷ്യഞ്നന് ഞ്ോലയാ�ി 

്തിേരിക്രുതത് ! അവൻ സൃഷ്ികച്ാളും 
പുതിഞ്യാരു കൃത്രിമ ഭൂമിഞ്യ 
േബ്ബർ പ്ാസ്റിേത് മരങ്ങഞ്�യും 
സി എഫത് എൽ സൂര്യഞ്നയും 

ആ ഞ്ോലയാ�ി സാമർഥ്യനകല്...? 
വരീണ്ടും ഭൂമിഞ്ക്ാരു ചരമഗരീതം. 



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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സ�ൊലക്ക (പഴസ്ൊല്ല് )

ഒരു കണ്ണുക്ക് വെണ്ണ , ഒരു കണ്ണക്ക്ക് സുണ്ണാമ്ക് 

വിവവചനത്തെ സൂചിപ്ിക്കുനത് 

ആടിക്ഞ്ിവെ മൂടിക്കുടി 

കാടി ആയാലും മൂടി കുടിക്കണും 

പസുത്തെ പരപ്ാൻ , കടുത്തെ വസാരിൊൻ

ആവശ്യക്കാരന് ഔചിത്യമില്ല

 െിടുവകവെ
(കടംകഥ)

കാരി മാടക് െണ്ണിെി 
പപാകുെക്,വെവളെ മാടക് പമവടവക്  

ഏരുകുെക്  (കറുത്ത പശു 
വെളെത്തിൽ പപാവുന്നു , വെളുത്ത 

പശു കരക്ക് കയറുന്നു )

മിച്ി മിച്ി പൂെക് മൂഞ്ി വമാത്ത 
പൂക്കുെക് 

ഒരു കൂവരക്ക് രണ്ടു  

ൊസപ്ടി (ഒരു െീടിനു രണ്ക് 

ൊെിലക്  )

പൂ പൂകെക് കണ്ണക്ക്ക് വെരിെക്  

കായി െിടുകെക് കണ്ണക്ക്ക് 

വെരിയാെക്(പൂക്കുന്നെക്  

കാണാം, കായ്ക്കുന്നെക് 

കാണില്ല )

പല്ലില്ലാത്ത ൊയ്കുട്ി മുളെില്ലാത്ത കാടക്വക് പെവട്ക്ക് പപാകുെക് (പല്ലില്ലാത്ത പട്ി മുളെില്ലാത്ത കാട്ിലക്  പെട്ക്ക് പപാകുന്നു )

7

ഉത്രം:    ഉഴുന്ത് 

ഉത്രം:  മൂക്ത് 

ഉത്രം: നിലക്ടല

ഉത്രം:  മറേത് 

ഉത്രം: വല
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വള്ളിയിൽ തൂങ്ങിക്ിടക്ം മുകല്
നിനക്ത് എഞ്ന്താരു മണമാണത്

മറത് പൂക്ഞ്�ക്ാൾ നിേമികല്ലും
നിഞ്റെ മണം എത്ര നല്താ 
നിേമിഞ്ല്ങ്ിഞ്ലന്താ നിഞ്ന്

ഇഷ്ഞ്പ്ടന്വരാണത് അധിേവും 
മുകല് മുകല് നിഞ്ന് ോണാൻ എന്തത് രസം 
ഇലയിൽ തുള്ളിരസിക്ം മഞ്ഞുേണം 

കപാഞ്ല

മുല്

ലാവണ്യ എം
വസന്തം ബാലകഗാത്ര സഭ 
ഊക്ാലിമറം ഊരത്

8

ഓടി വാ തുമ്പി 
ഓമനത്മ്പി 

ഓടിക്�ിക്വാൻ കൂടകമാ നരീ? 
േഞ്ല്ടപ്ിക്വാനല് വി�ിപ്പു ഞാൻ 

ഞ്തല്ലും ഭയം കവണ് 
കപാരുകമാ നരീ? 

വാലിൽ പിടിക്ില് 
നൂലിൽ കുരുക്ില് 

ആകലാലമാടി േ�ിക്ാൻ വാ 
ഓടി വാ തുമ്പി 

ഓടി േ�ിക്വാൻ 
കൂടകമാ നരീ 

മനു. എം 
നിലാ ബാല കഗാത്ര സഭ 
കമഞ്ല ചണ്ഞ്പ്ട്ടി  ഊരത്

ഓടി വാ തുമ്ി 



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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മണ്ണുന് മണ്് ഇത് അലട്പ്ചോടി മണ്് 

ഇത് ആദിവചോസി മണ്് 
എമുത്ത് െചോട്ിെചോട് വചോഴ്തുചെചോന്ന മണ്് 

െെചോചെ െചോചെ ഏ െലെ െലെ  െചോചെ  െെെെ െെെചോചെ
 തി്ചെചോ ചെചെചോ ഏ തിച്ലെലെ ചെചെചോ തിച്ലെലെ 

   ലെലെ ചെചെചോ  
   (മണ്ണുന് മണ്് )

െഞ്ചമി്ചോലത െചോവമി്ചോലത അന്നവിളന്ചോ  മണ്് 
മണ്ണുക്കചോരചോ വിലതചപ്ചോചട്ചോ ആയിരറംെടി എമുക്ക് ലെചോന്ന് വിലളന്ചോ മണ്്

െെചോലെ  െചോചെ  ഏ െലെ െലെ........... 
തി്ചെചോ ചെചെചോ ഏ തിച്ലെലെ 

(മണ്ണുന് മണ്് )

അലട്െചോടി മ്നീശ്വര ആണ്ടവനചോലെ 
ലകചോണ്ട മണ്് ഇത് അലട്പ്ചോടി മണ്് 
  െെചോലെ  െചോചെ  ഏ െലെ െലെ

 തി്ചെചോ ചെചെചോ ഒരു ഏ തിച്ലെലെ 
                                                                 (മണ്ണുന് മണ്് )

ആദിവാസിപ്ാട്ത്

9

മണ്ണുന്ത മണ്ത് ഇതത് അഞ്ട്പ്ാടി മണ്ത്
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ശരണ്യ യു 
ഞ്വ�ിങ്ാമുക്ത് ഊരത് 

10

ഒരിടഞ്ത്ാരു മുത്ശ്ി ഉണ്ായിരുന്നു. മുത്ശ്ിക്ത് ആഞ്േ 4 
മക്ൾ. ഇവർ കുടംബമായി ജരീവിച്ചുവരിേയാണത്. മനകശ്രി മന 
എന്താണത് തേവാടത് കപരത്. ോലത്ിഞ്റെ േടന്നു കപാക്ിൽ മനയിൽ 
4 കപരമക്ഞ്� മുത്ശ്ിക്ത് നൽേി. വ�ഞ്ര സകന്താഷകത്ാടം 
ഗൗരവകത്ാടം ഞ്ോച്ചു മക്ഞ്� വ�ർത്ന്തിൽ മുത്ശ്ി ശ്ദ്ധിച്ചു. 
േഥയും പാട്ടും  സാകരാപകദശങ്ങളും മുത്ശ്ി കുട്ടിേൾക്ത് പേഞെത് 

ഞ്ോടത്. 
കുട്ടിേൾക്ം മുത്ശ്ിഞ്യ ഭയങ്ര 

ഇഷ്മായിരുന്നു. മുത്ശ്ിക്ത് 
പല്ലുേ�ില്ായിരുഞ്ന്ങ്ിലും  

കുട്ടിേൾ ഞ്ോണ്ത് വന്നു 
ഞ്ോടക്ന് പഴുത് 
കപരക് മുത്ശ്ി ഞ്ോണ്ത് 
വന്ത് നൽകും. പല്ില്ാത് 
ആ കമാണ ഞ്ോണ്ത് 
മുത്ശ്ി ആ കപരക് 
തിന്നുന്തത് ോണാൻ 
നല് രസാണത്. ോലം 
േഴിഞ്ഞു..  പത്ാം 
ക്ലാസ്ത്  േഴിഞ്ഞു 
ദൂഞ്രയുള്ള സ്കൂ�ിൽ 
്രീഡിഗ്രരീ പഠിക്ാൻ 

യാത്രയായി. കുട്ടിേഞ്� 
പിരിഞ്ഞുള്ള ജരീവിതം 
മുത്ശ്ിക്ത് മടത്. 
മുത്ശ്ി വാർദ്ധേ്യ 

കരാഗത്ാൽ ക്ഷരീണിതയായി. 
അങ്ങഞ്നയിരിഞ്ക് കുട്ടിേൾ  അവധിക്ാലത്ത് മനയിഞ്ലത്ി. 
പകക്ഷ കുട്ടിേൾക്ത് പണ്ഞ്ത് കപാഞ്ല മുത്ശ്ിയുഞ്ട േഥ 
കേൾക്ാഞ്നാന്നും കനരമുണ്ായിരുന്ില്. കുട്ടിേൾ എപ്ഴും കഫാണിലും 
വാടത്സാപ്ിലും ശ്ദ്ധ കേ�രീേരിച്ചു. മനയിഞ്ല തഞ്റെ മുേിക്േത്ത് 
മുത്ശ്ി വരീർപ്പുമുട്ടി. ഏഞ്േ ോലം േഴിയും മുകമ്പ മുത്ശ്ി മരിച്ചു. 
കുട്ടിേൾ കോക�ജം േഴുഞ്ഞു വരീട്ടിൽ എത്ി. പഠനത്ിഞ്റെ തിരക്ം 
ജരീവിത ലക്ഷ്യത്ിഞ്റെ ഓട്ടത്ിലും കുട്ടിേൾ സമയം ചിലവഴിച്ചു. 
പകക്ഷ ഒന്ിച്ാ ഞ്താടിയിലൂഞ്ട കപാകുകമ്പാൾ ആ പഴുത് കപരയ്ക 
ോണുകമ്പാൾ കുട്ടിേൾ കവദനകയാഞ്ട മുത്ശ്ിഞ്യ ഓർത്. ആ 
കനേഹവും േരുതലും വരീണ്ടും ആശിച്ചു. 

മു
ത്
ശ്ി
ക്ക
ഥ

ക
ൾ
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റിപപ്ാർട്ത് ജിഷ്ണു എം 
കസാഷ്യൽ വർക്ർ

ബാല വിഭവ കേ�ം

ആകഘാഷ പൂർണമായ അവധിക്ാലമാണത് 
േഴിഞ്ഞു കപായതത്. ഈ അവധിക്ാലം 
കുട്ടിേളുഞ്ട വസന്തോലമാക്ി മാറാൻ 
ബാല വിഭവ കേ�ത്ിനത് േഴിഞ്ഞു. 
കുട്ടിേളുഞ്ട വിവിധ കമഖലേഞ്� 
അവലംബിച്ചുഞ്ോണ്ടുള്ള ഉള്ള നിരവധി 
പരിപാടിേൾ അവൾ ഈ അവധിക്ാലത്ത് 
അ തത്  സ ം ഘ ട ി പ് ി ക് േ യു ണ് ാ യ ി 
േഴിഞെ വർഷങ്ങഞ്�ക്ാൾ കുട്ടിേളുഞ്ട 
യുഞ്ട അനിയ�ന്തിതമായ പങ്ാ�ിത്ം 
ഞ്ോണ്ടും ഊർജ്ജസ്വലത ഞ്ോണ്ടും അതും 
ആകവശഭരിതമായ ആയി അവധിക്ാലമാണത് 
അവധി ോലത്ിലൂഞ്ടയാണത് വിഭവ കേ�൦ 
േടന്നുകപായതത്.

 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ നടപ്ിലാക്ന് 
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന 
പദ്ധതിയുഞ്ട ആഭിമുഖ്യത്ിൽ േമ്മ്യൂണിറി 
േരിയർ േൗൺസിലർമാർക്ത് ദ്വിദിന 
േരിയർ പരിശരീലന േ്യാമ്പത് സംഘടിപ്ിച്ചു.  
 
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമൂഹത്ിൽ നിന്നും 
എസത്എസത്എൽസി, പ്സത് ട േഴിഞെ 
കുട്ടിേൾക്ത് അവരുഞ്ട അഭിരുചിക്ം 
താൽപര്യത്ിനും അനുസൃതമായ തുടർ പഠന 
സാധ്യതേഞ്�ക്േിച്ചും ഞ്താഴിൽദായേ 
കോഴ്സുേളുഞ്ട സാധ്യതേഞ്�ക്േിച്ചും 
കബാധവൽക്രിക്ന്തിനുകവണ്ി േമ്മ്യൂണിറി 
േരിയർ േൗൺസിലർമാരുഞ്ട 50 അംഗ 
സംഘത്ിഞ്ന േഞ്ണ്ത്േയും ്കത്യേ 
പരിശരീലനം നൽകുേയും ഞ്ചയ്തു. അട്ടപ്ാടിയിഞ്ല 
എല്ാ ഊരുേ�ിലും ഈ സംഘം വഴി ക്ലാസുേൾ 
സംഘടിപ്ിച്ചു.500 കുട്ടിേൾക് ഇതിഞ്റെ ഗുണം 
ലഭിച്ചു. കുട്ടിേളുഞ്ട അഡ്ിഷൻ ോര്യങ്ങൾക് 
കവണ്ിയും പഠന സംശയങ്ങൾക്ം അഗ�ി 
മിനി സിവിൽ കസ്റഷനിൽ ്ത്യേ േരിയർ 
േൗൻസത് ലിംഗത് ഞ്സറെർ ആരംഭിച്ചു.അതുവഴി 
അട്ടപ്ാടി കമഖലയിഞ്ല വിദ്യാർത്ിേൾക്ത് ഈ 
കസവനം ഉപകയാഗ്ദമാക്ി മാറാൻ സാധിച്ചു. 
 
കഗാത്ര സമൂഹത്ിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടിേളുഞ്ട 
സർഗാത്മേമായ േഴിവുേൾ വ�ർത്േയും 
േഴിവുേൾ ്േടിപ്ിക്ന്തിനും സ്കൂൾ 
തല മത്സരങ്ങ�ിൽ പഞ്ങ്ടക്ന്തിനുള്ള 
ആത്മവിശ്വാസം വ�ർത്േ തുടങ്ങിയ 
ലക്ഷ്യങ്ങക�ാടകൂടി സർഗ വസന്തം 2019 
കുട്ടിേൾക്ായുള്ള ബാല കഗാത്ര പഞ്ായത്ത് 
േ്യാമ്പത് സംഘടിപ്ിച്ചു. നാലത് ദിവസങ്ങ�ിലായി 
നടന് പരിപാടിയിൽ സംഗരീതം,ന്യത്ം,ഞ്ചണത്
ട,തബല,മ്യദംഗം,വയലിൻ, േി കബാർഡത് 
തുടങ്ങിയവയുഞ്ട പരിശരീലനമാണത് കുട്ടിേൾക്ത് 
നലത് േിയതത്. േലാമണ്ഡലം അഭിരാമി, 

േരീകബാർഡിസ്റത് വികനാദത് േരിവടം, വയലിൻ 
ഫ്യൂഷനിൽ ഗിന്സത് ബുക്ത് ഞ്േകക്ാർഡത് 
കജതാക്�ായ വിഷ്ണു,ജിഷ്ണു, എന്ിവർ 
വിവിധ ക്ലാസുേൾ കേോര്യം ഞ്ചയ്തു. േലാ 
മത്സരങ്ങ�ാൽ ആകവശം നിേഞെ േ്യാമ്പിൽ 150 
കുട്ടിേൾ വിവിധ ഊരുേ�ിൽ നിന്നു പഞ്ങ്ടത്.  
 
ഈ വർഷഞ്ത് ബാല കഗാത്ര സമിതി, 
ബാല കഗാത്ര പഞ്ായത്ത് ഞ്തരഞ്ഞെടപ്പും 
ഞ്തരഞ്ഞെടത് ഭാരവാഹിേൾക്ള്ള ് കത്യേ 
പരിശരീലനവും നടത്ി. വിവിധ ഊരുേ�ിൽ 
നിന്നും ബാലകഗാത്രസഭ ്തിനിധിേ�ായി 
300ൽ അധിേം കുട്ടിേൾ പഞ്ങ്ടത്. 
ബാല കഗാത്ര പഞ്ായത്ത് ്വർത്നം, 
തിരഞ്ഞെടത് ഭാരവാഹിേൾ നിർവഹികക്ണ് 
ചമതലേളും േടമേളും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങ�ിൽ 
്കത്യേ പരിശരീലനവും നൽേി. കശഷം 
സത്യ്തിജ്ഞ ഞ്ചാല്ി പുതിയ ഭാരവാഹിേൾ 
സ്ാനകമറ്റു. പുതിയ ഭരണസമിതിയുഞ്ട 
ആദ്യ കയാഗം വി�ിച്ചു കചർക്േയും ഞ്ചയ്തു. 
 
ഞ്പൺകുട്ടിേൾ േൗമാര ്ായ ോലയ�വിൽ 
കനരിടന് മാനസിേവും ശാരരീരിേവുമായ 
ഞ്വല്ലുവി�ിേൾ അവ മേിേടക്ന്തിനും കൂടതൽ 
ആത്മവിശ്വാസകത്ാഞ്ട ഊർജ്ജസ്വലവും 
ക്ിയാത്മേവുമായ ോലഘട്ടമായി 
േൗമാര്ായ ോലയ�വിഞ്ന മാറിഞ്യടക്േ 
എന് ലക്ഷ്യങ്ങക�ാടകൂടി കമയത് 24 മുതലത്  

25വഞ്ര േക്പ്ടി കഡാ.ബി.ആരത് .അകബദത്േരത്  
പരിശരീലന കേനത്്രത്ിൽ ഞ്വച്ാണത് േ്യാമ്പത് 
സംഘടിപ്ിച്തത്. നടത്ന് േ്യാമ്പത് മാനസിേ 
ശാരരീരിേ ആകരാഗ്യരംഗഞ്ത് ് മുഖർ ക്ലാസ്േൾ 
നയിച്ചു. പരിപാടിയിൽ വിവിധ ഊരുേ�ിൽ 
നിന്ായി 150 കുട്ടിേൾ സംബന്ിച്ചു. 
 
അവധിക്ാലഞ്ത് േ�ിേളും പാട്ടുേളും 
േ്യാമ്പുേളും ആയി ബാല കഗാത്ര 
സഭേളും സജരീവമായി കയാഗം കൂടേയും 
ക ച രു േ യു ം  േ ല ാ പ ര ി പ ാ ട ി േ ളു ം 
വ ി ജ യ ി േ ൾ ക് ള്ള  അ നു ക മ ാ ദ ന 
പരിപാടിേളും സംഘടിപ്ിക്േയും ഞ്ചയ്തു. 
 
ഈ അധ്യയനവർഷഞ്ത് പരരീക്ഷാഫലം 
ബാല വിഭവ കേ�ത്ിനത് ഒരു ഞ്പാൻതൂവൽ 
കൂടി ചാർത്ിത്ന്നു. ബാല വിഭവ കേ�ത്ിനു 
േരീഴിൽ ്വർത്ിക്ന് പഠനം പല 
ോരണത്ാൽ മുടങ്ങി കപായ കുട്ടിേൾക് 
തുടർന്ത് പഠിക്ന്തിനത് കവണ്ി ആരംഭിച് 
ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂ�ിൽ പത്ാം ക്ലാസത് പരരീക്ഷ 
എഴുതിയ അഞ്ത് കപരും പാസായി. പത്ാം 
തരം തുല്യത വഴി ഹയർഞ്സക്ൻഡേി പരരീക്ഷ 
എഴുതിയ ഒൻപതു കുട്ടിേ�ിൽ ആറ കപർ 
വിജയിച്ചു. സ്കൂൾ പഠനത്ിഞ്ല ഞ്ോഴിഞ്ഞു 
കപാക്ത് തടയാൻ കവണ്ി ആരംഭിച് ഊരു തല 
ബ്ിഡത്ജത് കോഴ്ിൽ 238 വിദ്യാർഥിേ�ിൽ 222 
കപർ തുടർ പഠനത്ിനത് അർഹരായി.
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�റോല വിഭവ റേ�കം:

ഊരു തല േരിയർ േൗൺസിലിംഗത് ക്ലാസുേൾ

ഊരു തല േരിയർ േൗൺസിലിംഗത് ക്ലാസുേൾേമ്മ്യൂണിറി േരിയർ േൗൺസിലർമാർ ക്ള്ള ആദ്യഘട്ട പരിശരീലനം

ഊരു തല േരിയർ േൗൺസിലിംഗത് ക്ലാസുേൾ

േമ്മ്യൂണിറി േരിയർ േൗൺസിലർ മാർക്ള്ള രണ്ാംഘട്ട പരിശരീലനം േൗമാര ഞ്പൺകുട്ടിേളുഞ്ട പഞ്ായത്ത് തല  ഞ്ഫഡകേഷൻ രൂപരീേരണം

 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടട...



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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ഊരു തല േരിയർ േൗൺസിലിംഗത് ക്ലാസുേൾ

ഊരു തല േരിയർ േൗൺസിലിംഗത് ക്ലാസുേൾേമ്മ്യൂണിറി േരിയർ േൗൺസിലർമാർ ക്ള്ള ആദ്യഘട്ട പരിശരീലനം

ഊരു തല േരിയർ േൗൺസിലിംഗത് ക്ലാസുേൾ

പുതുതായി ഞ്തരഞ്ഞെടക്ഞ്പ്ട്ട കഷാ�യൂർ ബാല കഗാത്ര പഞ്ായത്ത്  
ഭാരവാഹിേൾക്ത് മിനുടത്സത് ബുക്ത് കേമാറന്നു

േൗമാര ഞ്പൺകുട്ടിേൾക്ള്ള കബാധവൽക്രണ ക്ലാസിൽനിന്ത് 
ബാല കഗാത്ര സഭേൾ നടത്ിയ പുതിയ പരിസ്ിതി ദിന പരിപാടിേയിൽ നിന്ത്
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വര

ശ്രുതി ഞ്േ എസത് 

ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ

രകമശത്  ആർ
ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ

വിബിനത്  ഞ്േ വി 
േരിവടം ഊരത്

സുധരീഷത്  
തച്ംപടി ഊരത് 



കുഞ്ഞെഴുത്ത്
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സുകമഷത്

ചാ�യൂരത് 

ഹരികൃഷ്ണൻ എസത്

ദികനശത് കുമാർ
ഞ്ജള്ളിപ്ാേ 

ശിവദാസത് ഞ്േ 

ബ്ിഡത്ജത് സ്കൂൾ

പ്രദീപ്

വീരന്നൂര്
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ബാല വിഭവ കേ�൦
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി

എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

ഉയരാം... ഉയരങ്ങളിപലക്ക് 
പറക്ാം ...സമാെെകളില്ലാവെ 

ചിന്ിക്ാം... ൊവളയുവട െന്മയ്കായക് 
ഉണരാം... മാറ്റത്തില� ശംവഖാലി മുഴക്ാൻ


