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ബാല വിഭവ കേ�൦
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി

എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

സമഗ്ര ആദിവാസി വിേസന പദ്ധതി കുടംബശ്രീ 
മിഷൻ അട്ടപ്ാടി കുട്ടിേളുഞ്ട സമഗ്രമായ വളർച് 
ലക്്യമിട്ടുഞ്ോണ്ച് ്വർത്ിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ 
വിഭാഗമായ കേ�൦ േഴിഞെ ഒരു വർഷത്ിനിടയിൽ 
കുട്ടിേൾക്ച് കവണ്ി നിരവധി പദ്ധതിേൾ ആസൂത്രണം 
ഞ്ചയ്തു. ്ധാനമായം കുട്ടിേളുഞ്ട നനപുണ്യ 
വിേസനത്ിനാണച് കൂടതൽ ് ാധാന്യം നൽേിയതച്. 
ബാല കഗാത്രസഭാ വഴിയള്ള കുട്ടി സംരംഭം കുട്ടിേളുഞ്ട 
സമ്ാദ്യ ശരീലം വളർത്തുേ എന്ന ലക്്യമായിരുന്നു. 
അകതാഞ്ടാപ്ം ഊരു തലത്ിലം വ്യത്യസ്ത രരീതിയിലള്ള 
സർഗാത്മ േ്യാമ്പുേൾ സംഘടിപ്ിക്കുേയം േൗമാര 
ഞ്പൺകുട്ടിേൾ ശ്ദ്ധികക്ണ് ആകരാഗ്യപരമായ 
ോര്യങ്ങഞ്ളക്കുേിച്ച് അകഡാളസൻസച് ഞ്ഫഡകേഷൻ 
സംഘടനയ്കം കൂടതൽ ്ാധാന്യം നൽേി 
ഇത്രത്ിലള്ള ഓകരാ ചുവടച് ഞ്വയച്പ്ാണച് കുട്ടിേളുഞ്ട 
സർഗ്ഗകശഷിഞ്യ ക്ാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതച്. രക്ിതാേച്
േളുഞ്ട കുട്ടിേൾ കമലള്ള ശ്ദ്ധയില്ായ്മ േണ്ടുവരുന്ന 
പശ്ാത്ലത്ിൽ അവർക്കുകവണ്ി പാരന്ിങച് 
ക്ാസച് നടത്ിയതച് ഈ വർഷത്ിഞ്ല പദ്ധതിയഞ്ട 
ശ്കദ്ധയമായ ഒരു ോര്യമാണച്. ഇത്രത്ിലള്ള ഓകരാ 
പദ്ധതിേളും ആയിരിക്ണം മറ്റു ജില്േളിഞ്ലയം 
ആദിവാസികമഖലേളിൽ നേവരികക്ണ്തച് .ഇത്രം 
പരിപാടിേൾ മാറങ്ങൾക്ച്  ്തരീക് നൽകുന്നു..

സുധരീഷച്  മരുതളം
യംഗച് ഞ്്ാഫഷണൽ
ബാല വിഭവ കേ�ം
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ചാന്ിനി ഞ്േ
ടരീച്ർ
ബ്ിഡച്ജച് സ്കൂൾ 

ഒരു വാക്കിൻ കടത്കിനാൽ

മനസ്കിൻസറ ആഴങ്ങളകിൽ നകിന്് 
തകിരയടങ്ങാത് അലറകി വകിളകിക്കുന്നുണ്് 

നകിൻസറ തീരവയാർമ്മകൾ...... 
കാലാന്തരങ്ങളുസട  കാത്കിരകിപ്കിനമപ്പുറം 

എവങ്ങാ നഷ്ടമാവയാസരസന് വതടകി 
നകിന്കിൽ തസന് ഞാൻ എത്കിനകിൽക്കുന്നു. 

നാം നമ്മകിൽ തസന് പരസ്പരം 
നഷ്ടസപ്ടുത്കിസയസന്വപ്ാവഴാ  

പറയാസത പറസഞെൻ കനവലാർമ്മകൾ....
മറന്ാൽ മരകിക്കുസമവന്ാടും പറഞെതകിൽ പകിസന് 

എത്രവട്ം മരകിച്കിരകിക്കുന്നു നകിൻ വാക്കുകൾ 
ഞാൻ മറന്നുസവന്നും കാത്കിരകിക്കിസലെന്നും 

കരുതകിവയാ നീ....... നകിവന്ാടുള്ള വാക്കിൻ കടത്കിനാൽ 
കാത്കിരകിക്കുന്നു ഞാനസമവന്ാർമ്മകളും 

വഴകി സതറ്കിസയങ്കിലം വരാമായകിരുന്നുസവന്്  എത്രവയാ 
സകാതകിച്കിരുന്നു ഞാൻ പലവട്ം......
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സുധരീപച് എസച് 
2 ക്ാസച്
കോഴിക്കൂടം

ഞാൻ തക്ാളി 
കൂട്ടുോഞ്ര ഞാൻ തക്ാളി 
നിങ്ങൾക്ച് എഞ്ന്ന അേിയാമകല്ാ 
ഞാൻ സുന്രനാണച്. ചുവന്നുതുടത് എഞ്ന്ന 
ോണാൻ നല് ഭംഗി അകല്..? എൻഞ്േ 
നാടച് ഇകപ്ാൾ തമിഴ്ാടച് ആണച്. നിങ്ങളുഞ്ട 
നാടച് കേരളം എനിക്ച് വളഞ്ര ഇഷ്ടമാണച്. 
എനിക്ച് നിങ്ങളുഞ്ട മുറത്ച് വളരുഞ്മങ്ിലം 
നിങ്ങൾക്ച് എഞ്ന്ന കനാക്ാൻ കനരമില്കല്ാ. 
സത്യത്ിൽ എൻഞ്േ കമൽ മുഴുവനം ഇകപ്ാൾ 
വിഷമാണച്. തമിഴ്ാട്ടിഞ്ല രാസവളത്ിലം 
േരീടനാശിനിയിലം േിടന്നച് തുടത്താണച് 
എൻഞ്േ ശരരീരം. പണ്ച് എൻഞ്േ ശരരീരം 
രണ്ടുദിവസം ഞ്ോണ്ച് ചരീഞ്ഞു കപാകുമായിരുന്നു. 
ഇകപ്ാൾ പ്ാസ്റിേച് കപാഞ്ലയായി. 
ചരീത്യാവില്. നിങ്ങഞ്ളഞ്ന്ന േഴുേിയാലം 
എഞ്ന് വിഷം കപാവില്. എഞ്ന്ന േഴിച്ച് 
കരാഗിയാകുന്ന നിങ്ങഞ്ള ോണുകമ്ാൾ 
എനിക്ച് സഹതാപം കതാന്നുന്നു. ോരണം നല് 
നജവവളത്ിൽ നിങ്ങഞ്ട മുറത്ച് ശുദ്ധവായ 
ശ്വസിച്ച് വളരാൻ എഞ്ന്ന അനവദിച്ാൽ ഞാൻ 
കൂടതൽ സക്ാഷികച്ഞ്ന. നിങ്ങളുഞ്ട മുറത്ച് 
ഒരു മൂലയ്കച് എനിക്ച് ഒരിടം തന്നുകൂഞ്ട....?
.......പ്രതീക്ഷയ�ോടെ തക്ോളി 
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ദരീപ ദിലരീപച്
ബ്ിഡച് ജച്  കോഴ്ച് ടരീച്ർ
കോഴിക്കൂടം ഊരച്

കവനൽക്ാലം വന്നതേികഞെ 
എങ്ം ഞ്ഞരി ഞ്പാരി ഞ്വയിലാകണ

ഇളം ോറില് തളിരിലയില് 
പൂമണമില് നരീർച്ാലില് 

നമുക്കു ോണാം ഇന്നിവിഞ്ട 
ഉണങ്ങി വരളും മലനാടച്,  ഇലേൾ
ഞ്ോഴിഞ്ഞൊരാഞ്ക്ാമ്ിലിരുന്നച് 

കുഞൊറക്ിളി കതങ്ന്നു 
പേയാനണ്ച് ഒത്ിരിോര്യം 
കവനൽക്ാലം വകന്നയള്ളൂ 

വരൾച്ഞ്യ ഓർത്ാൽ നാവു വരകണ് 
ോട്ടുതരീ സൂക്ികച്ാളൂ ഇകല്ൽ

എല്ാം ഭസ്മമായിടം   
കൂട്ടഞ്ര നിങ്ങൾ ഒകന്നാർത്രീകടണം 

ോടികല്ൽ പിഞ്ന്ന നാമില് 
മരങ്ങഞ്ളല്ാം നമ്മുഞ്ട കതാഴർ

നമ്മഞ്ട ദാഹം തരീർക്കും കനേഹിതരാകണ
ോനനമങ്ങഞ്ന നിൽക്ഞ്ട്ട 

ഞ്വട്ടിനിരത്ാൻ കൂടരുകത.....

കവനൽക്ാലം
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മണിേണ്ഠൻ 
ഞ്ോളപ്ടിേ

ബ്ിഡച്ജച് സ്കൂൾ

അഞ്ജലി എ

6

                        തണൽമരം
 

ഓമൽ ചിേകുവിടർത്ി 
ഓമന നപങ്ിളി പേന്നുകപായി 

ഒരുനാഞ്ളകന്നാട ഞ്ചാല്ിയ 
വാക്ിഞ്ന് വാത്ല്യഞ്മങ്കപായി...?

താങ്ങായി തണൽ നിന്ന
തണൽമരഞ്മകങ്ങാ മേഞ്ഞുകപായി 

വാൽസല്യ പൂമലർ വാടി വിതുമ്പുന്നു...! 
ഏോ് പാതയിൽ തനിഞ്യ നടക്കുന്നു 

ഞാഞ്നാരു നിലാവുകപാഞ്ല  
ജരീവതാളം നിലക്കുന്നിതാ മണ്ിൽ 

മലരിതൾ ഞ്ോഴിയം കപാഞ്ല 
മൂേ രാഗത്ിൻ മടിയിൽ ചായന്നു ഹൃദയം. 
മന്ഹാസ മലരുേൾ ഞ്ോഴിഞ്ഞു വരീഴകവ 

പൂനിലാവച് മേയന്നു 
കനേഹത്ിൻ വാതിൽ അടയകമ്ാഞ്ഴല്ാം 

വിരഹത്ിൻ വാതിൽ തുേക്കുന്നു 
േനിവിൻ േരങ്ങളറുത്തു ോപട്യ കലാേം

പുഴകയാരഞ്ത് പൂഴിവിരിപ്ിൽ 
ോകറാഞ്ടാന്നിച്ലയകമ്ാൾ 

ഫിസിക്ിനല്ം മാർക്ച് കുേഞെതച് 
ഞ്പാടന്നകന ഞാൻ മേന്നുകപായി 
േണക്കു മാഷിൻ ചൂരൽ വടിയഞ്ട 

ചൂടം കനാവും മേന്നു കപായി 
ഈ 

പുഴകയാരത്ിളഞ്വയികലൽക്കുകമ്ാൾ 
ഞാകനാ പുതിഞ്യാരു ഞാനായി

മേവി 
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സ�ൊലക്ക (പഴസ്ൊല്ല് )

കുള്ലെ കുടിളെ ളകടുപ്പ് ,കുളടെ കലളപ് കാളട ളകടുപ്പ്

കള്ളനെ െമ്പിയാലും കുള്ളനെ െമ്രുത് 

മുന്ിനവ മുരുക്കപൂവപ് , പിന്ിനവ പീക്കാം പൂവപ്

മുൻപേ  നെല്ലുന്നവൊണ് വപിജയപി

തടിളെടപ്്തവ൯  തളടെക്കാര൯

കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്ാരൻ

 വിടുളകളത
(കടംകഥ)

തൂവിെില്ാ്ത ളപാളനെക്കുരുവി 
മര പപാരപ്തിെിരുക്കുതപ്(തൂവലില്ാ 
കുരുവി മരളപ്ാ്തിലിരിക്കുന്നു) 

വാനുക്കുമു ഭൂമിക്കുമു 
ഒപര സങ്ിലി(ഭൂമിക്കും 

ആകാശ്തിനും ഒറ്റ ചങ്ങല)

നടുതണ്ിതി ളതാളട 

നടുങ്കുകുതപ്

ആെിര ളകാരങ്ങുക്കപ് ഒരു 

ളനടെി(ആെിരം കുരങ്ങിനപ് 

ഒരു ളനറ്റി)

കാനക കരുപസാളലതി  കരപ് ആളന പമകുതപ്(കറു്ത പചാലെിലപ്   കറു്ത ആന പമയുന്നു)
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ഉത്രം:    നാക്ച്

ഉത്രം:  േടകോലി

ഉത്രം: വാഴക്കുല

ഉത്രം:   മഴ

ഉത്രം: കപനച് 
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ലാലാവലെ  ലാലാവലെ  ലവലെലാവല  ലാവല ലവലെലാവല
തകിവലെവലാ വലവലവലാ തകിസലെസലസലവലാ തകിസലെസലവലാ 

വളാരകിക്ായകി പകിഞ്് എട്ത്് 
 വപാകകിലാമാടാ സ�ട്കി വപാകകിലാമാടാ

സ�ട്കിയാര് വായാസല കസണ്ലാട സ�ട്കി കസണ്ലാടാ

അമരക്ായകി പകിഞ്് എട്ത്് 
 വപാകകിലാമാടാ സ�ട്കി വപാകകിലാമാടാ

സ�ട്കിയാര് വായാസല കസണ്ലാട സ�ട്കി കസണ്ലാടാ

ലാലാവലെ  ലാലാവലെ  ലവലെലാവല  ലാവല ലവലെലാവല
തകിവലെവലാ വലവലവലാ തകിസലെസലസലവലാ തകിസലെസലവലാ 

എൻളെ ദുഃഖളമല്ാം 
അടക്കിളക്കാടെപ് 

ഞാൻ കഴിയുന്നു ഓപരാനിമിഷവം 
ഞാൻ കരയുന്നു ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ 
ഒരു പകാമാ്ി രൂപള്ത പപാളല 
ആപരാടപ് പെയുളമൻ സ്വപ്നങ്ങൾ 
ആപരാടു പെയുളമൻ സങ്ടങ്ങൾ 

എൻളെ മനസ്ിൽ മെള്ാളരൻ 
സ്വപ്നങ്ങള്ങ്ങളന പെയും ഞാൻ 
ഈ സ്വർഗ്തിൽ മാള്ാളരൻ 
സ്വപ്നങ്ങള്ങ്ങളന പെയും ഞാൻ 
സ്വപ്നം പെൊൻ ആരുളടെനിക്കപ് 
കൂട്ടുകാരുമില് വീട്ടുകാരുമിളല്നിക്കപ് 

എത്രനാൾ ഇങ്ങളന 
കഴിയുളമനെെിൊളത 

ഞാൻ ഈ പലാകപ്താടപ് 
പെ്ളെൻ സ്വപ്നം പൂക്കപ്ാടും 

കായ്കനികപ്ാടും 
പെ്ളെൻ സ്വപ്നം 

കാറ്റിൽ കാട്ടുപൂക്കളുളട ഗന്ം 
പെന്നുവരുനെ പൂമണപ്താടും 

പെ്ളെൻ സ്വപ്നം 
നളമെ ഉെക്കാൻ കു്ിർമപൊളട 

വരുളനൊരു രാത്രിപൊടപ് 
പെ്ളെൻ സ്വപ്നം 

വിടർനെ പൂക്കള് ത്ർ്താൻ 
ക്തിക്കരിഞ്ഞു വരുളമൻ 

സൂര്യപനാടപ് പെ്ളെൻ സ്വപ്നം 

എസ� ദുഃഖം 
ശ്രീോം
നായ്കർ പാടി

ആദിവാസിപ്ാട്ത്

8



കുഞ്ഞെഴുത്ത്

 

ലക്കം -06  ഫെബ്രുവരി-2019

 

ലാലാവലെ  ലാലാവലെ  ലവലെലാവല  ലാവല ലവലെലാവല
തകിവലെവലാ വലവലവലാ തകിസലെസലസലവലാ തകിസലെസലവലാ 

വളാരകിക്ായകി പകിഞ്് എട്ത്് 
 വപാകകിലാമാടാ സ�ട്കി വപാകകിലാമാടാ

സ�ട്കിയാര് വായാസല കസണ്ലാട സ�ട്കി കസണ്ലാടാ

അമരക്ായകി പകിഞ്് എട്ത്് 
 വപാകകിലാമാടാ സ�ട്കി വപാകകിലാമാടാ

സ�ട്കിയാര് വായാസല കസണ്ലാട സ�ട്കി കസണ്ലാടാ

ലാലാവലെ  ലാലാവലെ  ലവലെലാവല  ലാവല ലവലെലാവല
തകിവലെവലാ വലവലവലാ തകിസലെസലസലവലാ തകിസലെസലവലാ 

ആദിവാസിപ്ാട്ത്
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(ലാലാവലെ  ലാലാവലെ....)
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രഞ്ജിത്ച് കമാഹൻ 
േരടിപ്ാേകാട്ടുപൂവനം 

നാട്ടുപിടയം 

10

അവളുഞ്ട കപരച് പഞ്വർണ്ം. അവൾ മുട്ടയ്കച് അടയിരിക്കുേയാണച്. 
അവോൻ മുതലാളിയഞ്ട വരീട്ടിഞ്ല സുന്രിേളായ പിടേളിൽ ഒന്നച്. അവൾക്ച് 
56 ദിവസം കൂടി േഴിഞൊൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആകും. അവൾ നാളുേൾ എന്നച് 
ോത്ിരുന്നു. അങ്ങഞ്ന ആ ദിവസം എത്ി. 10 മുട്ട വച്തിൽ എഞ്ട്ടണ്ം 
വിരിഞ്ഞു. ഏഴു പൂവൻകുട്ടിേളും ഒരു പിടയം. പിട പഞ്വർണ്ഞ്ത് 
കപാഞ്ല തഞ്ന്ന അതിസുന്രിയായിരുന്നു. പൂവന്ാഞ്രല്ാം അവളുഞ്ട പുേഞ്േ 
ആയിരുന്നു. 

അവൾ വളർന്നു. തനിച്ച് നടന്നച് ഭക്ണം കതടാൻ തുടങ്ങി. പേമ്ിലൂഞ്ട 
ഭക്ണം കതടി മടത്തു. ഒന്നും േിട്ടാതായകപ്ാൾ അവൾ പേമ്ിൽ 
അപ്പുേകത്ക്ച് കപാോൻ തുടങ്ങി. പേമ്ിനപ്പുേം ോടാണച് ഞ്ോടംോടച്. 

അവൾ പതിവുകപാഞ്ല ഭക്ണം കതടിയിേങ്ങി. കുകേ നടന്നകപ്ാൾ 
അവൾക്ച് വല്ാത് ദാഹം കതാന്നി. അവൾ ദാഹം മാറാൻ ഞ്വള്ളം കതടി 
നടന്നു. ഒരു മകനാഹരമായ കുളം. അതച് നിേഞ്യ താമര വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. 
അവൾ അതു േണ്ച് ആനന് പുളേിതയായി നിന്നു. അവൾ മതിവരുകവാളം 
ഞ്വള്ളം കുടിച്ചു കുളത്ികലക്ച് ഞ്വറുഞ്ത കനാക്ിയകപ്ാൾ അവളുഞ്ട മുഖം 
േണ്ടു. സൗന്ര്യം തുളുമ്പുന്ന തഞ്ന് മുഖം കനാക്ി അവൾ മയങ്ങി നിന്നു. താൻ 
സുന്രിയാഞ്ണന്നച് അവൾക്ച് തഞ്ന്ന കതാന്നി. അങ്ങഞ്ന നിൽക്കുകമ്ാഴാണച് 
ഉച്ത്ിലള്ള ഒരു കൂവൽ കേൾക്കുന്നതച്. അവൾ തിരിഞ്ഞു കനാക്ി.  
സുന്രനായ ഒരു ോട്ടുപൂവൻ പലനിേത്ിലള്ള പൂവച് അവൻഞ്േ തലയിലം 
കദഹത്തും. അവൾ ജരീവിതത്ിൽ ആദ്യമായാണച് ഇത്രയം സുന്രനായ 
ആണത്മുള്ള ഒരു പൂവഞ്ന ോണുന്നതച്. അവൻഞ്േ ഭംഗിയിൽ അവൾ 
ഒന്നുമല്ാതായി. അവനം അത്ഭുതം. അവൾക്ച് നാണം വന്നു. അവൾ 
ഞ്ോക്ി പാേി ഓടി. 

രാത്രി അവഞ്ന ഓർത്തു േിടന്നു. പികറദിവസവും അവർ േണ്ടു. പിഞ്ന്നയം 
ഇരുവരിലം അകത അത്ഭുതം. അവർ തുടഞ്രത്തുടഞ്ര േണ്ടുഞ്ോണ്ിരുന്നു. ഒപ്ം 
നടന്നച് സംസാരിക്ാനം േളിക്ാനം ചിരിക്ാനം ഒഞ്ക് തുടങ്ങി. 

ഒരു ദിവസം അവർ സ്ിരമായി ോണുന്ന സ്ലത്തു വച്ചു േണ്ടു കുഞ്േ 
കനരം ഞ്ചലവഴിച്ച് മടങ്ംവഴി പൂവൻ ഒരു ശബ്ം കേട്ടു. കപടിച്ച് അകങ്ങാട്ടച് 
ഓടിഞ്ച്ന്നു കനാക്കുകമ്ാൾ േണ് ോഴച്ച്, പൂവൻ വിേങ്ങലിച്ചു നിന്നു. 

അതാ കുകേ പപ്പും കതാലം എല്ാം 
േിടക്കുന്നു. പൂവൻ ഞ്ഞട്ടിത്രിച്ചു 
നിന്നു. അവൻ ജരീവനതുല്യം കനേഹിച് 
പിടയഞ്ട രക്ം ഒഴുകുന്നു. ആ കനേഹം 
ഒരു പാക്ാഞ്ന്കയാ ോട്ടുപൂച്യഞ്ടകയാ 
പട്ടിയഞ്ടകയാ വയറിലായി. 

ഇതുകപാഞ്ലയാണച് ജരീവിതം 
എഞ്ന്നാഞ്ക് പേയന്നതച്. നമ്മൾ 
വിചാരിക്കുന്നതച് എല്ാം നടന്നാൽ 
അതച് ജരീവിതം ആവില്. അതച് ഞ്വറും 
സ്വപ്നകമ ആവൂ. നടക്ാഞ്തകപായ 
്ണയജരീവിതങ്ങളിൽ ഒന്നിഞ്ന് 
എണ്ം കൂടി എന്നു മാത്രം.
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റിപപ്ാർട്ത്
ജിഷ്ണു എം 

കസാഷ്യൽ വർക്ർ
ബാല വിഭവ കേ�ം

വിവിധ പരിശരീലനങ്ങളും പരിപാടിേളും 
നിേഞെ  ദിവസങ്ങളിലൂഞ്ടയാണച് ബാല വിഭവ 
കേ�൦ േഴിഞെമാസം േടന്നുകപായതച്. വിവിധ 
ഊരുേളിലായി 50 ബാല കഗാത്ര സഭേൾ 78 
അകഗയച് േമ്മിറിേൾ അവയഞ്ട ആഴ്ച തല 
കയാഗങ്ങൾ കൂടേയം കുട്ടിേളുമായി ബന്ധഞ്പ്ട്ട 
വിവിധവിഷയങ്ങൾ ചർച് ഞ്ചയ്യുേയം ഞ്ചയ്തു. 
ഇത്വണ കയാഗങ്ങളിൽ കുട്ടിേളുഞ്ട വാർഷിേ 
പരരീക്യം മാതാപിതാക്ൾ കുട്ടിേളുഞ്ട 
പരരീക്യിലം വളർച്യിലം ശ്ദ്ധികക്ണ് 
ോര്യങ്ങഞ്ളക്കുേിച്ചുള്ള ക്ാസുേളും ്ധാന 
അജണ്യായിരുന്നു. പരരീക് അനബന്ധിച്ചുള്ള 
വിവിധ ക്ാസുേളും  സംഘടിപ്ിക്കുേയണ്ായി. 

ബാല വിഭവ കേ�ത്ിന േരീഴിൽ രൂപരീേരിച് 
ബ്ിഡച്ജച് കോഴ്ച് ടരീച്ർമാരും വിദ്യാഭ്യാസ 
ആനികമറർമാരും  ഉൾഞ്പ്ട്ട ്കത്യേ ആർ 
പി ടരീമിനച് രണ്ാം ഘട്ട ദ്വിദിന സഹവാസ 
പരിശരീലന പരിപാടി സംഘടിപ്ിച്ചു. േഴിഞെ 
42 ദിവസങ്ങളിലായി നടത്ിയ വിവിധ 
ക്ാസുേളുഞ്ട അവകലാേനവും അനഭവങ്ങൾ 
പങ്കുഞ്വക്ലം പരിശരീലനത്ിനച് വ്യത്യസ്തത 
പേർന്നു. 

വിവിധ ഊരുേളിൽ ്കത്യേ അകഗയച് 
േമ്മിറിേൾ കചരുേയം ് സ്തുത േമ്മിറിേളിൽ 
പരിശരീലനം ലഭിച് വിഷയങ്ങളിൽ ആർ 
പി മാർ കബാധവൽക്രണ ക്ാസുേൾ 
സംഘടിപ്ിച്ചു. 42 ദിവസങ്ങളിലായി 24 ആർ 
പി മാർ 78 ഊരുേളിഞ്ല അമ്മമാർക്ച് അവരുഞ്ട 
്ാകദശിേ ഭാഷയിൽ പാരന്ിംഗച് ക്ാസ്സുേൾ 
എടത്തു. 42 ദിവസഞ്ത് ചുരുങ്ങിയ ോലയവിൽ 
1200 അമ്മമാർ ഈ കബാധവൽക്രണ 
യത്നത്ിൽ പങ്ാളിേളായി.

ബാല കഗാത്രസഭാ കുട്ടിേളുഞ്ട സർഗാത്മേമായ 
േഴിവുേൾ പുേത്തുഞ്ോണ്ടുവരിേയം 
പരികപാഷിപ്ിക്കുേയം ആനോലിേ 
വിഷയങ്ങളിൽ അേിവും വിജ്ാനവും 
വർധിപ്ിക്കുേയം ബ്ിഡച്ജച് കോഴ്ച് , 
ബാലകഗാത്രസഭ, അകഗയച് േമ്മിറി 
്വർത്നങ്ങൾ കൂടതൽ ശക്മാക്കുേയം 
ഞ്ചയ്യുേ എന്ന ലക്്യങ്ങകളാടകൂടി ആരംഭിച് 
സർഗ്ഗാത്മ േ്യാമ്പുേൾ സമാപിച്ചു.  ആഞ്േ 
25 ഞ്സന്റുേളിൽ രണ്ടുദിവസങ്ങളിലായി 
േ്യാമ്പുേൾ സംഘടിപ്ിച്ചു. പതിവു േ്യാമ്പുേളിൽ 

നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഊരുേളിഞ്ല മുതിർന്ന 
ആളുേളുമായള്ള സംവാദവും അവഞ്ര 
്കത്യേമായി ക്ാസുേൾ നേോര്യം 
ഞ്ചയ്യുന്നതിനച് ഉപകയാഗിച്ചും പരമ്രാഗതമായ 
അേിവുേൾ കുട്ടിേളിൽ എത്ിക്ാൻ 
സാധിച്ചുഞ്വന്നതിൽ സർഗ്ഗാത്മ േ്യാമ്പുേൾ 
വ്യത്യസ്തത പുലർത്ി. അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി 
സമൂഹത്ിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്ിൽ അധിേം 
കുട്ടിേൾ സർഗാത്മ േ്യാമ്പുേളുഞ്ട ഭാഗമായി.

ബ്ിഡച്ജച് കോഴ്ച് ്വർത്നങ്ങളുഞ്ട 
ഇ തു വ ഞ് ര യ ള്ള  ്വ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ 
വ ി ല യ ി രു ത്തു ന്ന ത ി ല ം  കൂ ട ത ൽ 
ശക്ികയാഞ്ട മുകന്നാട്ടുള്ള ്വർത്നങ്ങൾ 
ആ സൂ ത്രണ ം  ഞ് ച യ്യു ന്ന ത ി ന മ ാ യ ി 
ടരീച്ർമാരുഞ്ട ്കത്യേ ദ്വിദിന സഹവാസ 

അവകലാേനകയാഗം നടത്തുേയണ്ായി. 
്സ്തുത അവകലാേനകയാഗത്ിൽ ബ്ിഡച്ജച് 
കോഴ്ച്  ബ്ിഡച്ജച് സ്കൂൾ  ഇമ്ാക്ച്  സ്റഡിയഞ്ട  
ഭാഗമായി പാലക്ാടച് ഡയറിഞ്ല അധ്യാപേർ 
പഞ്ങ്ടക്കുേയം ടരീച്ർമാരുമായം കുട്ടിേളുമായം 
സംവാദവും അഭിമുഖവും നടത്തുേയം ഞ്ചയ്തു.

പ്സച് വൺ വിദ്യാർഥിേളുഞ്ട വാർഷിേ 
പരരീക്കയാടനബന്ധിച്ച് പഠന നിലവാരം 
ഉയർത്തുന്നതിനം വാർഷിേ പരരീക്യ്കച് 
കുട്ടിേഞ്ള സജ്ജമാക്കുന്നതിനമായി 
വിദ്യാർത്ിേൾക്ായി 10 ദിവസഞ്ത് ് കത്യേ 
സഹവാസ േ്യാമ്ച് സംഘടിപ്ിച് േ്യാമ്ിൽ 46  
വിദ്യാർത്ിേൾ പഞ്ങ്ടത്തു

പ്സച്  വൺ സഹവാസ  േ്യാമ്ിൽനിന്നച്  
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�റോല വിഭവ റേ�കം:
 പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടട...

ഇമ്ാക്റച്  സ്റഡി : സംവാദവും അഭിമുഖവും
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അകഗ േമ്മിറി പാഞ്രന്ി൦ഗച് ക്ാസുേളിൽ നിന്നച്  ദാസന്നുർ ബ്ിഡച്ജച് കോഴ്ച് ഞ്സന്ർ സഗാത്മേ േ്യാമ്ച് 

അകഗ േമ്മിറി പാഞ്രന്ി൦ഗച് ക്ാസുേളിൽ നിന്നച്  ഞ്നല്ിപ്തി ബ്ിഡച്ജച് കോഴ്ച് ഞ്സന്ർ സഗാത്മേ േ്യാമ്ച് 
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ബാല വിഭവ കേ�൦
അട്ടപ്ാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വിേസന പദ്ധതി

എൻ ആർ എൽ എം 
കുടംബശ്രീ മിഷൻ

അട്ടപ്ാടി

ഉെരാം... ഉെരങ്ങ്ിപലക്കപ് 
പെക്കാം ...സമാനതക്ില്ാളത 

ചിന്ിക്കാം... നാള്യുളട നന്മയ്കാെപ് 
ഉണരാം... മാറ്റ്തിസ� ശംളഖാലി മുഴക്കാൻ


