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      അട്ടപ്പാടി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി-
യുടട ഭപാഗമപായി  കുടുംബശ്രീ ആട് കർഷ-
കരുടട കൺസസപാഷ്ും  രൂപികരിച്ചു .330 
ഓളും കർഷകർ കൺസസപാഷ്ത്ിൽ രജി-
സ്്രർ ടെയതു .സകരള ടവറ്ിനറി സർവക-
ലപാശപാലയുടട പരിശരീലന ക്പാസും   അഗളി 
ക്പാമ്് ടസന്ററിൽ ടവച്സുംഘടിപ്ിച്ചു.
ആടകടള ശപാസ്്രീയമപായി പരിപപാലി-
സകേണ്ടതിടന കുറിച്ചുള്ള  ക്പാസ്അഗളി 
ഗ്രപാമപഞ്പായത്് സഷേമകപാര് സ്റപാന്റിും-
ഗ് കമ്ിറ്ി ടെയർമപാൻ മുഹമ്ദ്ജപാകേിർ 
ഉദ്ഘപാടനും ടെയ്തു.
   പത്ിൽ കൂടതൽ ആടകൾ ഉള്ള കർ-
ഷകടര സകപാർത്ിണകേി കളക്റരീവ്സ് രൂ-
പരീകരിച്ചു.ഈഗ്രൂപ്് വഴി കുടുംബശ്രീയുടട 
സഹപായസത്പാടട ആടകൾ വിൽകേപാനു-
ള്ള വിപണി കടണ്ടത്തുകയപാണ് ലഷേ്ും-
സകരള ടവറ്ിനറിസർവകലപാശപാലയിടല 
സ�പാ.തിരുപ്തി ടവങ്ിടപാെലപതി(പ്ിൻ-
സിപ്ൽഇൻടവടവസ്റിസഗറ്ർ),സ�പാ.പ്-
സമപാദ് (അസിസ്റൻറ്ടപ്പാഫസ്സർ)സ�പാ.സ-
ഫരീർ
എന്ിവരപാണ്.സ�പാ.ജസ്റിൻ (അസിസ്റ-

അട്ടപ്പാടി കുടുംബശ്രീ ആട് കർഷകരുടട കൺസ�പാഷ്ും രൂപികരിച്ചു 

ന്റ് �യറക്ടർ ഗവ.സഗപാട്ട്ഫപാും-അട്ടപ്പാടി)
അദ്ധ്ഷേത  വഹിച സയപാഗത്ിൽ  പഞ്പാ-
യത്് സമിതി ഭപാരവപാഹികളപായ ശ്രീമതി 
വഞ്ി ,ശ്രീമതി ദരീപ എന്ിവർ പടങ്ടത്തു. 
മഹിള കിസപാൻസശക്ികരൺ പരിസയപാ-
ജന (എും.ടക.എസ്.പി)കൺസൽട്ടന്റ്മപാ-
രപായ മരീര,അലിയപാർ,ഷഫരീഖ് എന്ിവർ 

സുംബന്ിച്ചു. പരിശരീലന പരിപപാടിയിൽ 
അഗളി,പുതൂർ,സഷപാളയൂർ തുടങ്ിയ മൂന്് 
പഞ്പായത്തുകളിൽനിന്ും മുന്നൂറിലധികും 
ആടകർഷകർ പടങ്ടത്തു.ക്പാമ്ിൽ ആട-
കൾകേ് ആവശ്മപായകപാൽസ്ും ടപപാടി   
വിതരണും നടത്ി.

രണപാുംഘട്ട ആർപി പരിശരീലന പരിപപാടി �ുംഘടിപ്ിച്ചു
ബപാല വിഭവ സകന്്രത്ിനു കരീഴിൽ 
രൂപരീകരിച ബ്ി�്ജ് സകപാഴ്് ടരീചർ-
മപാരുും വിദ്പാഭ്പാസ ആനിസമറ്ർമപാരുും  
ഉൾടപ്ട്ട പ്സത്ക ആർ പി ടരീമിന് 
രണ്ടപാും ഘട്ട ദ്ിദിന സഹവപാസ പരി-
ശരീലന പരിപപാടി സുംഘടിപ്ിച്ചു. 
കൗമപാര കുട്ടികളുടട മപാനസികവും ശപാ-
രരീരികവമപായ ആസരപാഗ്ും സുംബന്ിച് 
വിദ്പാഭ്പാസും, ഗു�് പപാരൻറിുംഗ്, കു-
ട്ടികളുടട അവകപാശങ്ൾ, വിദ്പാഭ്പാസ 
അവകപാശങ്ൾ, വിവിധതരും അധ്പാ-
പന രരീതികൾ, മറ്് ഇതര വിഷയങ്ൾ 
എന്ിവയിൽ വിദഗ്ധരപായ ആളുകൾ 
പരിശരീലനത്ിന് സനതൃത്ും നൽകി. 
കഴിഞ്ഞ 42 ദിവസങ്ളിലപായി നട-
ത്ിയ സബപാധവൽകേരണ യജ്ഞത്ി-
ടന്റ അവസലപാകനവും അനുഭവങ്ൾ 
പങ്കുടവകേലും പരിശരീലനത്ിന് വ്-
ത്സ്തത പകർന്.
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കുടുംബശ്രീ പ്രദർശന - വിപണനസേള നടത്ി

കുടുംബശ്രീയുടട ഭപാഗമപായി സ്യും 
ടതപാഴിൽ കടണ്ടത്തുന്തിന്     ആരും-
ഭിച പപാെക പരിശരീലനും കുടുംബശ്രീ-
വനിതകൾ വിജയകരമപായി പൂർത്രീ-
കരിച്ചു. കൽകേണ്ടിയിൽ പുതുതപായി 
ആരുംഭിച കുടുംബശ്രീയുടട പരിശരീ-
ലനസകന്്രത്ിൽ ആണ്  കപാറ്റിങ്  
പരിശരീലനും ടഫബ്രുവരിയിൽ പൂർ-
ത്രീകരിചത് .

പരിശരീലനും കഴിഞ്ഞവർസ്ന്തമപായി 
തടന് ഊരുകളിൽ സഹപാട്ടൽ നടത്ി 
ഉപജരീവനും കടണ്ടത്തുും. ഇതിനുസവണ്ടു-
ന് സപാമ്ത്ിക സഹപായുംകുടുംബശ്രീ 
മുസഖനയപാണ് ൽകുന്ത് .പരിശരീലനും 
കഴിഞ്ഞവർകേ് ടുംബശ്രീ ജില്പാമി-
ഷൻ സകപാർ�ിസനറ്ർ ശ്രീസസതലവി 
അവർകൾ സർട്ടിഫികേറ്റുകൾ നൽകി. 
തൃശൂരിൽ ഉള്ള "ഐഫ്ും" ആണ്  പരി-
ശരീലനും നൽകിയത്

സകരള സർകേപാരിടന്റ 1000 ദിനപാസഘപാ-
ഷത്ിടന്റ ഭപാഗമപായി പപാലകേപാട് 2019 
ടഫബ് 20 മുതൽ 27 വടര സുംഘടി-
പ്ിച സമളയുടട ഭപാഗമപായി കുടുംബശ്രീ-
മിഷൻ സുംഘടിപ്ിച വിപണനസമ-
ളയിൽ അട്ടപ്പാടി കുടുംബശ്രീ സമഗ്ര 
ആദിവപാസി വികസന പദ്ധതി യുടട 
കരീഴിൽ നടത്ടപടന് ഉപജരീവന-
വികസനകൂടപായ്മയിടല ഉത്പന്ങ്ളു-
ടടപ്ദർശനവും വിപണവുംനടത്തുക-
യുണ്ടപായി
ഇസതപാടടപാപ്ും പുതുതപായി കപാറ്റിുംഗിൽ 
പരിശരീലനും സനടിയ മന്തിമല ഊരിടല 
"സകരപാസി കുടുംബശ്രീ കസഫ" യൂണി-
റ്ിടന്റ സനതൃത്ത്ിൽ ഭഷേ്സമളയുും 
നടക്കുകയുണ്ടപായി

കപാറ്ററിുംഗ്  പരിശരീലനും പൂർത്രീകരിച്ചു

വിപണനസേളയിൽ  നിന്്

പപാെക പരിശരീലനും പൂർത്ിയപാകേിയ കുടുംബശ്രീ അുംഗങ്ൾ  സർട്ടിഫികേറ്്  വിതരണ സവളയിൽ
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�ർഗ്പാത്മക ക്പാമ്പുകൾ �േപാപിച്ചു.

പ്ലസ് വൺ വിദ്പാർഥികളുടട വപാർഷിക 
പരരീഷേസയപാടനുബന്ിച്  പഠന 
നിലവപാരും ഉയർത്തുന്തിനുും വപാർഷിക 
പരരീഷേയ്ക് കുട്ടികടള സജ്ജമപാക്കുന്-
തിനുമപായി വിദ്പാർത്ികൾകേപായി 
10 ദിവസടത് പ്സത്ക സഹവപാസ 
ക്പാമ്് സുംഘടിപ്ിച്ചു. ക്പാമ്ിൽ 46  
വിദ്പാർത്ികൾ പടങ്ടത്തു.

സർഗപാത്മക ക്പാമ്ിൽ നിന്്

ബപാല സഗപാ്സഭപാ കുട്ടികളുടട സർഗപാത്മ-
കമപായ കഴിവകൾ പുറത്തുടകപാണ്ടുവരിക-
യുും പരിസപപാഷിപ്ിക്കുകയുും ആനുകപാലിക 
വിഷയങ്ളിൽ അറിവും വിജ്ഞപാനവും 
വർധിപ്ിക്കുകയുും ബ്ി�്ജ് സകപാഴ്്, ബപാ-
ലസഗപാ്സഭ, അസഗയ് കമ്ിറ്ി പ്വർത്-
നങ്ൾ കൂടതൽ ശക്മപാക്കുകയുും ടെയ്യുക 
എന് ലഷേ്ങ്സളപാടകൂടി ആരുംഭിച സർ-
ഗ്പാത്മ ക്പാമ്പുകൾ സമപാപിച്ചു.  ആടക 25 
ടസന്ററുകളിൽ രണ്ടുദിവസങ്ളിലപായി 
ക്പാമ്പുകൾ സുംഘടിപ്ിച്ചു. പതിവ ക്പാമ്പു-

കളിൽ നിന്ും വ്ത്സ്തമപായി ഊരുകളി-
ടല മുതിർന് ആളുകളുമപായുള്ള സുംവപാദവും 
അവടര പ്സത്കമപായി ക്പാസകൾ 
സകകപാര്ും ടെയ്യുന്തിന് ഉപസയപാഗിച്ചുും 
പരമ്രപാഗതമപായ അറിവകൾ കുട്ടികളിൽ 
എത്ികേപാൻ സപാധിച്ചുടവന്തിൽ സർ-
ഗ്പാത്മ ക്പാമ്പുകൾ വ്ത്സ്തത പുലർത്ി. 
അട്ടപ്പാടി ആദിവപാസി സമൂഹത്ിൽ നി-
ന്ള്ള ആയിരത്ിൽ അധികും കുട്ടികൾ 
സർഗപാത്മ ക്പാമ്പുകളുടട ഭപാഗമപായി.

ഇമ്പാക്്  സ്റ്റഡി: �ുംവപാദവും അഭിമുഖവും �ുംഘടിപ്ിച്ചു.
ബ്ി�്ജ് സകപാഴ്് പ്വർത്നങ്ളുടട 
ഇതുവടരയുള്ള പ്വർത്നങ്ൾ വി-
ലയിരുത്തുന്തിലും കൂടതൽ ശക്ി-
സയപാടട മുസന്പാട്ടുള്ള പ്വർത്നങ്ൾ 
ആസൂ്ണും ടെയ്യുന്തിനുമപായി ടരീചർ-
മപാരുടട പ്സത്ക ദ്ിദിന സഹവപാസ 
അവസലപാകനസയപാഗും നടത്തുകയു-
ണ്ടപായി. പ്സ്തുത അവസലപാകനസയപാ-
ഗത്ിൽ ബ്ി�്ജ് സകപാഴ്്  ബ്ി�്ജ് 
സ്കൂൾ  ഇമ്പാക്ട്  സ്റ�ിയുടട  ഭപാഗമപായി 
പപാലകേപാട് �യറ്ിടല അധ്പാപകർ 
പടങ്ടക്കുകയുും ടരീചർമപാരുമപായുും കുട്ടി-
കളുമപായുും സുംവപാദവും അഭിമുഖവും നട-
ത്തുകയുും ടെയ്തു.

പ്ലസ് വൺ വിദ്പാർഥികളുടട 
സഹവപാസ ക്പാമ്് സമപാപിച്ചു
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അസഗ കമ്ിറ്റി സബപാധവൽക്കരണ ക്പാസുകൾ �ുംഘടിപ്ിച്ചു.ന്പായസമിതി അദപാലത്് 
നടത്ി വിവിധ ഊരുകളിൽ പ്സത്ക അസഗയ് 

കമ്ിറ്ികൾ സെരുകയുും പ്സ്തുത കമ്ിറ്ി-
കളിൽ കൗമപാര കുട്ടികളുടട മപാനസികവും 
ശപാരരീരികവമപായ ആസരപാഗ്ും സുംബന്ി-
ച് വിദ്പാഭ്പാസും, ഗു�് പപാരൻറിുംഗ്, കു-
ട്ടികളുടട അവകപാശങ്ൾ, വിദ്പാഭ്പാസ 
അവകപാശങ്ൾ തുടങ്ിയ വിഷയങ്ളിൽ 
ആർ പി മപാർ സബപാധവൽകേരണ ക്പാസ-
കൾ സുംഘടിപ്ിച്ചു. 42 ദിവസങ്ളിലപായി 
24 ആർ പി മപാർ 78 ഊരുകളിടല അമ്-
മപാർകേ് അവരുടട പ്പാസദശിക ഭപാഷയിൽ 
പപാരന്റിുംഗ് ക്പാസ്സുകൾ എടത്തു. 42 ദിവസ-
ടത് ചുരുങ്ിയ കപാലയവിൽ 1200 അമ്-

കുടുംബശ്രീ ജൻ�ർ റിസസപാഴ്്  ടസന്ററി-
ടന്റ ഭപാഗമപായി ന്പായപാസമതി സുംഘടി-
പ്ിചിരുന് . 12  ന്പായപാസമതികൾ മൂന്് 
പഞ്പായത്തുകളിലപായി  നടന് .മരപ്പാ-
ലും ,സഷപാളയൂർ ,ടെമ്ണൂർ ,ഓടടപട്ടി 
,സകപാഴികൂടും ,നക്കുപതിപിരിവ് ,പുത്തൂർ 
- െപാവടിയൂർ ,മൂലഗൽ ,തചും പടി ,മൂല-
ടകേപാമ്് ,പുതൂർ , കള്ളകേര .ന്പായപാസ-
മതി അദപാലത്ിൽ 7  സകസകൾ െർച 
ടെയിതു . 5  സകസ് അദപാലത്ിൽ പരി-
ഹരിച്ചു .ഊരിടല ജനങളുടട   അവകപാശ-
ടത് കുറിച് അവസബപാധും സൃഷ്ികേപാനുും 
അവകപാശങ്ൾ സനടിടയടകേപാൻ  സവണ്ട 
കഴിവകളുും ബന്ങ്ളുും  സൃ ഷ്ിക്കുക-
യപാണ് ന്പായപാസമതി  ലൂടട ടെയ്യുന്ത് 
.തത് ഫലമപായി സനതൃത് നിര വളർത്ി-
ടയടകേപാനപായി  എന്തുും സതർഹ് മപാണ് 
.ഊര്  ജനതടയ ശപാക്രീകരിക്കുന്തിലൂ-
ടട യുും സകസകളിൽ ഇടടപട്ടുും നരീതിക്കു-
സവണ്ടി പ്വർത്നങ്ൾ കപാഴ്ചടവകേപാൻ 
ന്പായപാസമത്ിലൂടട കഴിഞ്ഞു ടകപാണ്ടി-
രിക്കുന് . 
            സപപാഷക ആഹപാര വിദ്പാഭ്പാ-
സസകന്്രത്ിൻടറ  ഭപാഗമപായി സപപാഷക 
-ആഹപാരടത്   കുറിെ്  പരിശരീല-
നും നടന് . ടഹൽത് ആനിസമറ്ർസ് 
,സസപാഷ്ൽ ട�വലപ്്ടമന്റ്  ആനിസമ-
റ്ർസ്, കൃഷി ആനിസമറ്ർസ് എന്ിവർ 
പരിശരീലനത്ിൽ പടങ്ടത്തു . സപപാഷക 
സരഷേ , അട്ടപ്പാടി സജവ കൃഷി ,ആർ-
ത്വ ശുെിത്ും ,  ഫപാസ്റ് ഫപാസ്റ് ഫു�് 
, രപാസ കരീടനപാശിനികൾ . ലഹരിയുടട 
ഉപസയപാഗും   എന്ി വിഷയങ്ൾ പ്-
തിപപാദിചിരുന് . സശഷും വിവിധ ഊരു 
കളിൽ ടവച്ചു  ക്പാസകൾ  എടത്തു .

മപാർ ഈ സബപാധവൽകേരണ യത്നത്ിൽ 
പങ്പാളികളപായി.

M.E NAME OORU NAME PANCHAYAT CONTACT REG. NO

1  SIGNATURE  RAFFERI ABHANNUR PUDHUR 9072782054 KUD/LB/ME-04.18

2 SREE MURUGAN 
ELECTRICAL

PALOOR PUDHUR 9072412053 KUD/LB/ME-05/18

3 AES PSC COACHING ELLACHIVAZHI PUDHUR 9846346481 KUD/LB/ME-07/18

4 YUVATHARA AGROW GOTTIYARK-
KANDY

KURUMBA 974479225 KUD/LB/ME-
O8/18

5 KRISHNANJALI NADAN 
KOZHI FAM 

PAZHAYOOR KURUMBA 90729175 KUD/LB/ME-13/18

6 SREE VINAYAKA STOR THAZHE 
ANAVAI

 KURUMBHA 8086718136 KUD/LB/ME-14/18

7 SURABHI POOKRISHI KURUKKATHIK-
KALLU

KURUMBA 9048087961 KUD/LB/ME-15/18

8 YOUNG STAR MULLI 
SPORTS

MULLI PUDUR 8547379517 KUD/LB/ME-18/18

9 YUVA YUVANDAS KIRSHI THADIKKUNDU KURUMBA 9539141679  
9072194685

KUD/LB/ME-19/18

10  SP SQUAR DTP CENTURE VENGAKADAVU SHOLAYOOR 8111877048 KUD/LB/ME-11/18

11 TRIBAL DAYRI FARM VATTALAKKI SHOLAYOOR 8489770372 KUD/LB/ME-16/18

12 EDITING NETWORK STUDIO KARAYOOR SHOLAYOOR 9747191518 KUD/LB/ME-17/18

13 SREE VINAYAGA AGRO ME 
UNIT

THEKE 
CHAVADIYOOR

SHOLAYOOR 7034808929 KUD/LB/ME-20/18

14 SIVASHAKTHI SPICES FARM MARANATTI SHOLAYOOR 9946303183 KUD/LB/ME-20/18

15 SREE VISHNU ELECTRI-
CAL&PLUMBING

NELLIPATHI AGALI 9645172256 KUD/LB/ME-06/18

YUVA ELA M.E UNIT NAKKUPATHI AGALI 9961647189 KUD/LB/ME-06/18

17 KAIRALI PASHU GRAMAM KUNNACHALA AGALI 9539478428 KUD/LB/ME-21/18

18 SOUPARNIKA COW FARM KAVUNDIKKAL AGALI 8086737682 KUD/LB/ME-22/18

19 ANNA ORGANIC FARMS&-
SEEDS

PARAPPATHARA AGALI 9946443103 KUD/LB/ME-09/18

20 METRO LIGHT AND 
SOUNDS

PATTIMALAM AGALI 9946391891

21 COMMUNITTY THEATER MANDHIMALA AGALI KUD/LB/ME-25/19

സമഗ്ര ആദിവപാസി വികസന പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ യുവജന വിഭവ സകന്്രത്ിൻടറ ഭപാഗമപായി യുവജന-
ങ്ൾകേിടയിൽ സ്യുംടതപാഴിൽ പര്പാപ്തമപാക്കുക എന് ലഷേ്സത്പാടകൂടി യുവപാകേടള  ഉയർടത്ഴുസന്ൽ-
ക്കുവപാനുും, വിദ്പാഭ്പാസപരമപായുും, സപാമൂഹ്പരമപായുും, സപാമ്ത്ികപരമപായുും ,പിസന്പാകേും നിൽക്കുന് 
അട്ടപ്പാടിയിടല വിവിധ ഊരുകളിടല യുവതി യുവപാകേടള മുഖ്ധപാരയിസലകേ് എത്ിക്കുവപാൻ സവണ്ടി 
ബിസിനസ് രുംഗത്് വൻസതപാതിൽ ലപാഭും ഉണ്ടപാകേപാൻ സപാധികുവപാനുള്ള പലതരും പരിശരീലനും നല്കുക-
യുമുണ്ട്.
സ്യുംടതപാഴിൽ പര്പ്തമപാക്കുക എന് ലഷേ്സത്പാടകൂടി സുംരുംഭും യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുവപാൻ സപാധിച്ചു. 3 
പഞ്പായത്തുകളിലപായി സഷപാളയൂർ (5) പുതുർ (9) അഗളി (7) ആടക 21 സുംരുംഭും യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുവപാൻ 
സപാധിച്ചു. ഇതിലൂടട യുവതി യുവപാകേടള ഏകരീകരികേപാനുും ഒന്ിച് സകപിടിച്ചു ഉയർത്തുവപാനുും സപാധിച്ചു 
തുടർന്ള്ള പ്വർത്നത്ിന് എല്പാവരുടടയുും സഹപായ സഹകരണും ഉണ്ടപാവണടമന്ും അഭ്ർത്ിക്കുന്


