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കേരളത്തിലെ വതിവതിധ ജതില്ലേളതിൽനതിന്നു-
ള്ള 150 കുടുംബശ്രീ കനേഹതിത േൗൺസതി-
െർമാർ സർവരീസ് ല്ാവവഡർ ലസേയൂ-
രതിറ്തി ഓഫരീസ് അസതിസ്റ്റൻറ് അകതാല�ാപ്ും 
തൃശൂർ േണ്ണൂർ ോസർകോ�് എന്രീ ജതില്ലേ-
ളതിൽ കുടുംബശ്രീ ന�പ്തിൊക്കുന് ്കതയേേ 
പദ്ധതതിേളതിൽ നതിന്നുും 33 ആനതികമറ്ർ-
മാർ എന്തിവരുല� പരതിശരീെനും  വയലൂർ, 
വൈവകുണ്് , േള്ളക്കര എന്രീ ലമച്തിന 
പള്ളതിേളതിൽ വച്് ന�ത്തുേയുണ്ായതി. 
അട്ടപ്ാ�തി ആൈതിവാസതി സമഗ്ര വതിേസന 
പദ്ധതതിയുല� വതിവതിധ തെത്തിലുള്ള ് വർ-
ത്നങ്ങൾ, ഇ�ലപ�ലുേൾ, ആൈതിവാസതി 
സുംസ്ാരും ജരീവതിതരരീതതി, പരമ്പരാഗത കൃ-
ഷതിരരീതതിേൾ എന്തിവ ഈ പദ്ധതതിയുല� 
ഗുണക�ാക്ാക്കലള േണ്് മനസതിൊക്കു-
േയുും വതിഷയാ�തിസ്ാനത്തിലുള്ള പരതി-
ശരീെനും െ�തിച് ആൈതിവാസതി സമൂഹത്തിൽ 
നതിന്നുള്ള റതികസാഴ്് കപഴ്ൺ വതിവതിധ ക്ാസു-
േൾ എടത്തു ലോടക്കുേയുും ലെയ്തു വയലൂർ, 
വ�വ കുണ്് ,േള്ളക്കര ഉൗരുേളതിലെ 
ഊരുമൂപ്ൻമാർ ഈരു സമതിതതി �ാരവാ-

മെച്ചിന പള്ചി പരചിശീലനം നടത്ചി

ഹതിേൾ വാർഡ് ലമമ്പർ പാെക്കാ�് ജതില്ലാ 
മതിഷൻ കോർഡതികനറ്റും സമഗ്ര വതിേസന 
പദ്ധതതിയുല� സതിഒഒ ൊർജ് വഹതിക്കുന് 

ശ്രീ.ലസയ്തെവതി, പതി എും യു അുംഗങ്ങൾ 
എന്തിവർ വതിവതിധ പരതിശരീെനങ്ങളതിൽ 

പലകെടത്തു

കുടുംബശ്രീ വതിവതിധ പദ്ധതതിേളുല� ഉൈ്ഘാ-
�നും ബഹുമാനലപ്ട്ട തകദേശസ്വയും�രണ 
വകുപ്് മ�തി ശ്രീ എ സതി ലമായ്തരീൻ നതിർവ-
ഹതിച്ചു.  2019 ജനുവരതി 11 ന് േതിെ  ഹാളതിൽ 
വച്് ന�ന് െ�ങ്ങതിൽ അട്ടപ്ാ�തി കുടുംബ-
ശ്രീ മതിഷൻ ന�പ്തിൊക്കുന് നാെ് പുതതിയ 
നൂതന പദ്ധതതിേളുല� ഉൈ്ഘാ�നമാണ് 
നതിർവഹതിച്ത്. കുട്ടതിേളതിൽ വായനാശരീ-
െും പരതികപാഷതിപ്തിക്കുന്തതിലറെ �ാഗമായതി 
ബാെ വതിജ്ാന വെബ്രറതി വതിപുെലപ്ട-
ത്തുന്ത്തിലറെയുും, അട്ടപ്ാ�തി ആൈതിവാസതി 
കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ നതിർമ്തിക്കു-
ന് ഉത്പന്ങ്ങൾ മൂെയേവർധതിത ഉത്പന്-
ങ്ങളാക്കതി മാറ്റുന്തതിലറെയുും, ആൈതിവാസതി 
സമൂഹത്തിലെ ്ശ്നങ്ങൾ രമയേമായതി തരീർ-
പ്ാക്കുന് നയോയ സമതിതതിയുല� കൊകഗാ 
്ോശനവും ്വർത്കനാൽഘാ�നവും, 
യുവാക്കൾക്കായതി പുതുതായതി ആരും�തി-
ക്കുന് എയ്സ് പതി എസ് സതി കോച്തിുംഗ് 
ലസൻററതിലറെയുും ഉൈ്ഘാ�നമാണ് ്സ്തുത 

പരതിപാ�തിയതിൽ നതിർവഹതിച്ത്. ്സ്തുത 
െ�ങ്ങതിൽ കുടുംബശ്രീ എക്തിേയൂട്ടരീവ് ഡയ-
റക്ടർ ശ്രീ. ഹരതിേതികഷാർ ഐ എ എസ് 
കുടുംബശ്രീ ്വർത്നങ്ങൾ സുംബന്തി-

കുടുംബശ്രീ നൂതനപദ്ധതതിേൾ ഉൈ്ഘാ�നും ലെയ്തു.

ച് റതികപ്ാർട്ട് അവതരതിപ്തിച്ചു. അസതിസ്റ്റൻ-
റ് ക്ാജക്ട് ഓഫരീസർ ശ്രീ വസതെവതി 
നൂതന പദ്ധതതിേൾ വതിശൈരീേരതിച്ചു.
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കുടുംബശ്രീ ോർഷതിേ കമഖ-
െയതിൽ ന�പ്തിൊക്കതി ലോണ്തി-
രതിക്കുന് കേ�ാവതിഷ്കൃത പദ്ധ-
തതിയാണ് മഹതിളാ േതിസാൻ 
ശാക്തിേരണ പരതികയാജന.  
അട്ടപ്ാ�തി സമഗ്ര വതിേസന 
പദ്ധതതിയതിലുൾലപ്ടത്തി ന�പ്തി-
ൊക്കുന് എും  ലേ എസ് പതി  
പദ്ധതതിയതിൽ 2019-20 വർഷ-
ത്തിൽ ഉൾലപ്ടകത്ണ് ്-
വ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ  ആ സൂ ത്രണ ും 
ലെയുന്തതിനായതി  ഏേൈതിന 
ശതിെ്പ്ാശാെ ന�ത്തി. സതി 
ആർ പതി, പാരല്ാഫഷണൽ, 
ആനതികമറ്ർ, mksp േൺസൽട്ട-
റെ്, കോഡതികനറ്ർ എന്തിവർ 
്വർത്നങ്ങൾക്ക്    കനതൃത്വും 
നല്തി.

   ഗ്രൂപ്പുേളായതി തതിരതിഞ്ഞു ോർഷതി 
േ കമഖെയതിൽ ന�പ്തിൊകക്ക-
ണ് ്ധാന ്വർത്നങ്ങൾ 
െർച് ലെയ്തു. 62 കപർ ്വർ-
ത്നത്തിൽ പകൊളതിേളായതി. 
വനയേമൃഗ ശെയേമാണ് ോർഷതി േ 
കമഖെ കനരതിടന് ്ധാന ലവ-
ല്ലുവതിളതി. സ്ായതിയായ ോർഷതി 
േ മുറേൾ അപെുംബതിക്കുന്-
തതിനു സതി.ആർ.പതി, ആനതികമറ്ർ, 
പാരാല്ാഫഷണൽ എന്തിവ-
രുല� കസവനും കൂടതൽ ഫെ്-
ൈമായതി ന�പ്തിൊക്കാൻ തരീരു-
മാനതിച്ചു.
    ഓകരാ ഊരതിലുും ഒരു 
ലജ.എൽ.ജതി. എന് ക്രമത്തിൽ 
രൂപരീേരതിക്കാൻ തരീരുമാനതിച്ചു. 
ആ�് വതിപണനത്തിനായതിസ്തി-

കാര്ചിക മെഖലയചില് സെഗ്രപദ്ധതചി 
ആസൂത്രണ ശചില്പശാല നടത്ചി 

രുംെന്തേൾ ആരും�തിക്കുന്-
തതിന് തരീരുമാനതിച്ചു. േമ്പളും 
ോർഷതിേ മകഹാത്സവമായതി-
ലോണ്ാടനതതിനുലോണ്ാടന-
തതിനുും,വകനതര വതി�വങ്ങൾക്ക്   
സ്തിരും വതിപണതി ഉറപ്പുവരു-
ത്തുന്തതിനുും  വകനതര വതി�-
വങ്ങൾ കശഖരതിക്കുന്വരുല�                                      
േളേറ്രീവ്നസ് രൂപതിേരതികുന്-
തതിനുും കയാഗത്തിൽ തരീരുമാന-
മായതി.
ശ്രീ. േരുണാേരൻ, ( വെവ്തി 
ഹുഡ് കോർഡതികനറ്ർ, ശ്രീ. 
വസജു (എും ലേ എസ് സതി 
കോഡതികനറ്ർ) ,ശ്രീ ഷഫതിേ്, 
ശ്രീ. വരീര, ശ്രീ. അെതിയാർ 
(േൺസൽട്ടറെ്മാർ), തു�ങ്ങതിയ-
വർ കനതൃത്വും നല്തി.
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സരഗ്ാത്മക ക്ാമ്പുകൾക്ക് മകാടചിമയറചി

ബാെ കഗാത്രസ�ാ കുട്ടതിേളുല� സർ-
ഗാത്മേമായ േഴതിവേൾ പുറത്തു-
ലോണ്ടുവരതിേയുും പരതികപാഷതിപ്തിക്കു-
േയുും ആനുോെതിേ വതിഷയങ്ങളതിൽ 
അറതിവും വതിജ്ാനവും വർധതിപ്തിക്കുേ-
യുും ബ്രതിഡ്ജ് കോഴ്്, ബാെകഗാത്രസ�, 
അകഗയ് േമ്തിറ്തി ്വർത്നങ്ങൾ 
കൂടതൽ ശക്മാക്കുേയുും ലെയ്യുേ എന് 
െക്യേങ്ങകളാടകൂ�തി ആരും�തിച് സർഗ്ാ-
ത്മ േയോമ്പുേൾ ഈ മാസും 10 ലസറെ-
റേളതിൽ  ന�ന്നുേഴതിഞ്ഞു. രണ്ടുും മൂന്നുും 
ഊരുേൾ സുംയുക്മായതി കസാൺ 
തെത്തിൊണ് േയോമ്പുേൾ സുംഘ-
�തിപ്തിക്കുന്ത്. േയോമ്പുേളതിൽ ഊരുമൂ-
പ്ൻ ്കമാട്ടർമാർ ആശാവർക്കർമാർ 
ആകരാഗയേ്വർത്േർ നതിയമപാെേർ 
തു�ങ്ങതിയവർ പലകെടക്കു പലകെടത്തു.
പതതിവ േയോമ്പുേളതിൽ നതിന്നുും വയേ-
തയേസ്തമായതി ഊരുേളതിലെ വയസ്ായ 
ആളുേളുമായുള്ള സുംവാൈവും അവലര 
്കതയേേമായതി ക്ാസുേൾ വേോരയേും 
ലെയ്യുന്തതിന് ഉപകയാഗതിച്ചുും പരമ്പ-
രാഗതമായ അറതിവേൾ കുട്ടതിേളതിൽ 
എത്തിക്കാൻ സാധതിച്ചുലവന്തതിൽ 
സർഗ്ാത്മ േയോമ്പുേൾ വയേതയേസ്തത പു-
െർത്തി. ഈ സാമ്പത്തിേ വർഷും 
അവസാനതിക്കുകമ്പാകഴക്കുും അട്ടപ്ാ�തി 
ആൈതിവാസതി സമൂഹത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
രണ്ായതിരത്തിൽ അധതിേും കുട്ടതിേൾ 
സർഗാത്മ േയോമ്പുേളുല� �ാഗമാകുും.

കസ്ാൾ കേരളാ േയോമ്പതിൽ നതിന്്

ബ്രതിഡ്ജ് കോഴ്് േയോമ്പതിൽ നതിന്്

കുടുംബശ്രീ  ജൻഡർ റതികസഴ്്  ലസൻറ്റതിലറെ  
�ാഗമായതി 2019  ജനുവരതി മാസും ഏഴു നയോയാ-
സമതതിേൾ സുംഘ�തിപ്തിച്തിരുന്നു .കോഴതികൂ�ും-
2  ,നക്കുപതതി -2 എന്തി ഊരുേളതിൽ നയോ-
യാസമതതിയുും അൈാെത്തുും ന�ന്നു. മുള്ളതി 
,ലനല്ലതിപ്തതി എന്തി ഊരുേളതിൽ നയോയാസമ-
തതി രൂപതിേരതിച്ചു . കോഴതികൂ�ും ,വയലൂർ ,ലപട്ടതി-
ക്കൽ , മാറനാട്ടതി ,താലഴ -കമലെ മുള്ളതി,ലനല്ലതി-
പ്തതി ,കമട്ടുവഴതി , മന്തതിമെ ,നക്കുപതതിപതിരതിവ് , 

എന്തി ഊരുേളതിൽ നതിന്നുള്ളവർ നയേയാ-
സമതതിയതിൽ പലകെടത്ത് . വതിൈയോ�യോ-
സും ആകരാഗയേും ,ഉപജരീവനും ,ലതാഴതിൽ  
,അതതിക്രമണും  ,കസവന - ആനുകൂെയേ-
ങ്ങൾ  എന്തിവയുമായതി ബന്ലപ്ട്ട കേ-
സുേളാണ്  അൈാെത്തിൽ െർച്ലെയ്തത് 
.കോഴതികൂ�ും -3  , നക്കുപതതി -1 , മുള്ളതി -0 
,ലനല്ലതിപ്തതി -0  എന്തിങ്ങലന കേസുേൾ 
രജതിസ്റ്റർ ലെയതിതു. 4   കേസുും അൈാെ-
ത്തിൽ പരതിഹരതിച്ചു . നയോയ സമതതിയതിലു-

ല� ഊരതിലെ ജനങ്ങലള ശാക്രീേരതി-
ക്കുേയുും  നതിയമങ്ങൾ, അവോശങ്ങൾ,  
എന്തി വതിഷയങ്ങളുല� ന�പ�തിക്രമ-
ങ്ങൾ എങ്ങലന  ്കയാജനലപ്ടത്ാ-
ലമന്നുമുള്ള അവകബാധും സൃഷ്തിക്കുന്നു.  
മറ്റു ഡതിപ്ാർട്ടുലമറ്റുമായതി സുംകയാജന 
്വർത്നങ്ങൾ ന�ത്തിയുും അറതിവ-
േളുും  നതിെപാടേളുും ഉള്ള ജനതലയ 
മാറ്റുേ എന്താണ് നയോയസമതിതതികവ-
ൈതിയതിലൂല� െക്യേമാക്കുന്ത് .

നയോയസമതിതതി അൈാെത്് ന�ത്തി
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ബാെ വതി�വ കേ�ത്തിലെ ആ�തി-
മുഖയേത്തിൽ ഇത്വണ 98 ബ്രതിഡ്ജ് 
കോഴ്്  ലസറെറേളതിലുും ബാെ കഗാത്ര-
സ�ാ കുട്ടതിേളുല� കനതൃത്വത്തിൽ റതിപ്-
ബ്തിേ് ൈതിനാകഘാഷങ്ങൾ വതിപുെമായതി 
സുംഘ�തിപ്തിച്ചു. റതിപ്ബ്തിേ് ൈതിനകത്ാ-
�നുബന്തിച്് േ്വതിസ് മത്സരങ്ങൾ, ്-
ബന് രെനാ മത്സരങ്ങൾ, ഉപനയോസ 
രെനാ മത്സരങ്ങൾ, ്ച്ഛന്കവഷ 
മത്സരങ്ങൾ തു�ങ്ങതിയ വതിവതിധ പരതിപാ-
�തിേൾ ന�ത്തി. പതാേ ഉയർത്തിയുും 
മധുരും വതിതരണും ലെയ്തു വളലര ആകവ-
ശകത്ാല� ആണ് റതിപ്ബ്തിേ് ൈതിനും കു-
ട്ടതിേൾ ആകഘാഷതിച്ത്.

മൂന്നുൈതിവസലത്  തരീവ്ര പരതിശരീെന-
ത്തിനുകശഷും ആർ പതി �രീും അുംഗ-
ങ്ങൾ വതിവതിധ ഊരുേളതിൽ അകഗയ് 
േമ്തിറ്തിേൾക്ക് വതിവതിധ വതിഷയങ്ങളതിൽ 
കബാധവൽക്കരണ ക്ാസുേൾ സുംഘ-
�തിപ്തിച്ചു. കുട്ടതിേളുല� ലോഴതിഞ്ഞുകപാ-
ക്ക്, ലെറ്ായത്തിലെ തലന് െഹരതി 
വസ്തുക്കൾക്ക് അ�തിമലപ്ടന്ത്, കുട്ടതി-
േളതിൽ സ്കൂൾ വതിൈയോ�യോസകത്ാ�് ഉള്ള 
വതിമുഖത തു�ങ്ങതിയ സാമൂഹതിേ ്ശ്ന-
ങ്ങൾക്ക്  ്ധാന ോരണമായതി ചൂണ്തി-
ക്കാണതിക്കലപ്ടന്ത് രക്തിതാക്കളുല� 
ശ്ദ്ധക്കുറവും വതിൈയോ�യോസക്കറവമാണ്. 
ഈ ് ശ്നും പരതിഹരതിക്കുേ എന് ഉകദേശ-
കത്ാടകൂ�തി രക്തിതാക്കൾക്ക് കുട്ടതിേലള 
പരതിപാെതികക്കണ് രരീതതിേലള കുറതിച്ചുളള 
അറതിവ നൽകുേ, കുട്ടതിേളുമായതി ബന്-
ലപ്ട്ട വതിഷയങ്ങളതിൽ കൂടതൽ അറതിവ 
നൽകുേ,  കുട്ടതിേളുല� വതിൈയോ�യോസ-
ത്തിന് ്ാധാനയേും നൽകുന് രരീതതിയതി-

ബാെ വതി�വ കേ�ത്തിനു േരീഴതിൽ 
ബ്രതിഡ്ജ് കോഴ്് �രീച്ർമാലരയുും വതി-
ൈയോ�യോസ ആനതികമറ്ർമാർ മറ്റു കയാഗയേ-
രായവലരയുും ഉൾലപ്ടത്തി ്കതയേേ 
ആർ പതി �രീും രൂപരീേരതിച്ചു. അവർക്കാ-
യതി ജനുവരതി  28 29 30 തരീയതതിേളതിൽ 
ആയതി േക്കുപ്�തി കഡാ. ബതി ആർ അും-
കബൈ്േർ പരതിശരീെന കേ�ത്തിൽ 
വച്് ത്രതിൈതിന സഹവാസ പരതിശരീെന 

കെക്ക് രക്തിതാക്കലള മാറ്തിലയടക്കുേ, 
െഹരതി മറ്നുബന് ദുശരീെങ്ങളതിൽ കുട്ടതി-
േൾ അേലപ്�ാതതിരതിക്കാൻ ശ്ദ്ധതികക്ക-
ണ്  ോരയേങ്ങലളക്കുറതിച്് രക്തിതാക്കലള  
കബാധവാന്ാരാക്കുേ തു�ങ്ങതിയ െക്യേ-
ങ്ങകളാല� കൂ�തിയാണ്  കബാധവൽക്ക-
രണ ക്ാസുേൾ സുംഘ�തിപ്തിച്ചു വരുന്ത്. 
ആർ പതി �രീമുംഗങ്ങളായതി തതിരലഞെ-
ടത്തിരതിക്കുന് എല്ലാവരുും ആൈതിവാസതി 
സമൂഹത്തിൽ നതിന്നു തലന്യുള്ളവർ 
ആയതതിനാൽ ആൈതിവാസതി �ാഷയതിൽ 
തലന് ആണ് ക്ാസുേൾ ന�ക്കുന്ത്.  
േൗമാര കുട്ടതിേളുല� ആകരാഗയേും, ഗുഡ് 
പാരൻറതിുംഗ്, കുട്ടതിേളുല� അവോശ-
ങ്ങൾ, വതിൈയോ�യോസ അവോശങ്ങൾ തു-
�ങ്ങതിയ കമഖെേളതിൊണ് കബാധവൽ 
കബാധവൽക്കരണ ക്ാസുേൾ സുംഘ-
�തിപ്തിച്ചു വരുന്ത്. നതിെവതിൽ 30 ലസ-
ലറെറേളതിൽ ക്ാസുേൾ പൂർത്തിയായതി-
ക്കഴതിഞ്ഞു.

കുടുംബശ്രീ അട്ടപ്ാ�തി ആൈതിവാസതി സമഗ്ര 
വതിേസന പദ്ധതതി ഊരുസമതിതതിേൾ വഴതി 
ന�പ്തിൊക്കുന് ലതാഴതിലുറപ്് മുൻകൂർകവ-
തന വതിതരണപദ്ധതതിക്കായതി 125 ഊരു-
സമതിതതിേളതിൽ അക്കൗണ്് തു�ങ്ങുേയുും 
ലതാഴതിൊളതിേളതിൽ നതിന്നുള്ള ആവശയേ-
്ോരും  തുേ അനുവൈതിച്ചുലോണ്തിരതിക്കു-
േയാണ്. നതിെവതിൽ ലതാഴതിൽ ലെയ്യുന് 
എല്ലാ ആൈതിവാസതി സമൂഹത്തിലെ ലതാ-
ഴതിൊളതിേൾക്കുും ഈ പദ്ധതതി ്കയാജ-
നലപ്ടത്ാവന്താണ്. കൂെതി താമസും 
കനരതിടന് സാഹെരയേത്തിൽ ലതാഴതിൊളതി-
േൾക്ക് ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമായതി മാറേ-
യാണ്.

അമേ കമ്ചിറ്ചി മ�ാധവല്ക്രണ ക്ാസുകൾ സംഘടചിപ്ചിച്ചു.

ആർ പതി �രീും പരതിശരീെനും ന�ത്തി
പരതിപാ�തി സുംഘ�തിപ്തിച്ചു. േൗമാര കുട്ടതി-
േളുല� മാനസതിേവും ശാരരീരതിേവമായ 
ആകരാഗയേും സുംബന്തിച്് വതിൈയോ�യോസും, 
ഗുഡ് പാരൻറതിുംഗ്, കുട്ടതിേളുല� അവോ-
ശങ്ങൾ, വതിൈയോ�യോസ അവോശങ്ങൾ, 
വതിവതിധതരും അധയോപന രരീതതിേൾ, മറ്് 
ഇതര വതിഷയങ്ങൾ എന്തിവയതിൽ വതി-
ൈഗ്ധരായ ആളുേൾ പരതിശരീെനത്തിന് 
കനതൃത്വും നൽേതി.

റതിപ്ബ്തിേ് ൈതിനാകഘാഷങ്ങൾ 
സുംഘ�തിപ്തിച്ചു.

ലതാഴതിലുറപ്് മുൻകൂർകവതന 
വതിതരണ പദ്ധതതി സജരീവമായതി.


