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ത�ൊഴിലുറപ്പ് കൂലി കിട്ടാൻ ഇനി
മാസങ്ങള�ോളം കാത്തിരിക്കണ്ട
ത�ൊഴിലുറപ്പിൽപണിയെടുക്കുന്നനമ്മുടെആളുകൾക്ക്ഇനിമുതൽ
കൂലിനമ്മുടെ
കുടുംബശ്രീ ഊരുസമിതിവഴിയും കിട്ടിതുടങ്ങും. ത�ൊഴിലുറപ്പിൽ കൂലികിട്ടാൻവളരെവൈകുന്നത�്കൊ ണ്ട്പണിചെയ്താൽ
ഒരാ ഴ്ചക്കുള്ളിൽ കൂലിവേണംഎന്ന്ആഗ്രഹ ി ക്കു ന്ന വ ർ ക്ക്സന്തോ ഷ ി ക്കാം . . . .
ഈസ്വപ്നംനമ്മുടെകുടുംബശ്രീഊരുസമിതിവഴികേരളസർക്കാർനടപ്പിലാക്കിതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.അഗളിപഞ്ചായത്തിലെചേരമങ്കണ്ടിഊരുസമിതി 18 പേർക്ക്
56500/- രൂപയും ഷ�ോളയൂർപഞ്ചായത്തിലെകള്ളക്കരഊരുസമിതിവീട്ടികുണ്ടിൽ
30 പേർക്ക് 102030/- രൂപയുംഒക്ടോബര്മാസത്തിൽക�ൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു.
ഡ ി സ ം ബ ർ മ ാ സ ം മു ത ൽ ഇ തു പ�ോലെ എ ല് ലാ ഊ രു സ മ ി ത ി ക ള ും ന മ്മു ടെ ആ ളു ക ൾ ക്ക്തൊ ഴ ി ലു റ പ്പ് കൂ ല ി മു ൻ കൂ റ ാ യ ി ന ൽ ക ി തു ട ങ്ങ ണ ം . ഇ ത ി നു വ േ ണ് ടി
എല്ലാഊരുസമിതികളുംത�ൊഴിലുറപ്പിനായിപ്രത്യേകംബാങ്ക്അക്കൗണ്ട്ഡിസംബർ
7 തിയതിക്കകം തുടങ്ങിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
ബാങ്ക്അക്കൗണ്ട്തുടങ്ങിയഊരുസമി-

തികൾക്ക്ഊരിൽപണിയെടുക്കുന്നആളുകളുടെഎണ്ണത്തിനനുസരിച്ചുത�ൊഴിലുറപ്പിലെമസ്റ്റർറ�ോളിലെകൂലിയിലെ271
രൂപകൂലിയിൽനിന്നുംനിന്നും250/-രൂപപ്രകാരംകുടുംബശ്രീനൽകിയിരിക്കണം.
ഈതുകഊരുസമിതിയിൽകൂടിമുൻകൂറായികൂലിആവശ്യപ്പെടുന്നആളുകൾക്ക് അ വരുടെസമ്മതപത്രംവാങ്ങിയിട്ട്ഊരുസമിതിപണിക്കരുടെബാങ്ക്അക്കൗണ്ടിലേക്ക്നൽകേണ്ടതാണ്.
ഊ രു സ മ ി ത ി 2 5 0 / - രൂ പ വീ ത മ ാ ണ്ഓര�ോത�ൊഴിലാളിക്കുംഅവരുടെബ ാ ങ്ക് അ ക് കൗ ണ് ടില േ ക്ക് കൂ ല ി ക�ൊ ടു ക്കു ന്ന ത് . ഇ ത് കൂ ട ാ ത െ ത �ൊ ഴ ി ലു റ പ്പ്
വകുപ്പ്നൽകുന്ന271രൂപകൂലിയുംഇവർക്ക്
ലഭിക്കുന്നതാണ്.അപ്പോൾപണിക്കാരെസംബന്ധിച്ചുയാത�ൊരുനഷ്ട്ടമ�ോപണത്തിന്റെബുദ്ധിമുട്ടോഉണ്ടാവുകയുമില്ല.
ത�ൊഴിലുറപ്പ് ഓ ഫീസിൽനിന്ന്271രൂപകൂലികിട്ടുന്നസമയത്ത് ഊ രുസമിതിനൽകുന്ന250രൂപപ്രകാരമുള്ളതുകബാങ്ക്തൊഴിലാളിയുടെബാങ്ക് അ ക്കൗണ്ടിൽനിന്നുംതിരികെഊരുസമിതിക്ക്നൽകുന്നതായി-
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ത�ൊഴിൽ പരിശീലനം
ഡിസംബറിൽ

കുടുംബശ്രീയിൽല�ോൺഎടുത്തുതുടങ്ങുന്നവിവിധതരത്തിലുള്ളത�ൊഴിലുകൾക്കുള്ളപരിശീലനംഡിസംബർമാസംമുതൽരണ്ടാമത്തെആഴ്ചമുതൽആരംഭിക്കും.
ഊരുസമിതിവഴിനൽകിയവിവിധപദ്ധതിപ്ലാനുകളിലെഗുണഭ�ോക്താക്കൾക്ക്അവർആരംഭിക്കുന്നത�ൊഴിലുകൾക്കാണ്പരിശീലനംആരംഭിക്കുന്നത്.പശുവളർത്തൽ,
ക�ോഴിവളർത്തൽ, കടകൾ,ഹ�ോട്ടൽ ,എന്നിങ്ങനെയുള്ളപദ്ധതികൾക്ക്ഉള്ളനൈപുണ്യശേഷിപരിശീലനത്തിൽഇതിന്റെഗുണഭ�ോക്താക്കൾപങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.
പരിശീലനത്തിൽപങ്കെടുക്കേണ്ടവരെതിയതിയുംപരിശീലനംസ്ഥലവുംആനിമേറ്റർമുഖാന്തരംഅറിയിക്കുന്നതാണ്.

ത�ൊഴിലുറപ്പ്
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
അദാലത്ത് നടത്തി
അട്ടപ്പാടിയിൽകുടുംബശ്രീഊരുസമിതിമുഖാന്തരംനൽകുന്നത�ൊഴിലുറപ്പ്മുൻകൂർവേതനപദ്ധതിയിലേക്ക്ഊരുസമിതിക്ആവശ്യമായപ്രത്യേകബാങ്ക്അക്
കൗണ്ട്ആരംഭിക്കുന്നതിന്കുടുംബശ്രീഓഫ ീ സ ി ൽ ബ ാ ങ്ക് അ ക് കൗ ണ്ട് അ ദ ാല ത്നടത്തി. അഗളികാനറബാങ്കിൽബാങ്ക്അക്കൗണ്ട്തുടങ്ങുന്നഊരുസമിതികൾക്കാണ്അദാലത്ത്നടത്തിയത്.13
ഊരുസമിതികൾഈഅദാലത്തിൽപങ്കെടുത്തു.നവമ്പർ 27നാണ്അദാലത്ത്നടത്തിയത്.അട്ടപ്പാടിയിൽആദിവാസിത�ൊഴിലുറപ്പ്തൊഴിലാളികൾക്ക്നടപ്പിലാക്കുന്നത�ൊഴിലുറപ്പ്മുൻകൂർകൂലിക�ൊടുക്കുന്നപദ്ധതിക്ക് ഓ ര�ോഊരുസമിതിക്കുംപ്രത്യേകമായിത�ൊഴിലുറപ്പ്ബാങ്ക്അക്കൗണ്ട്ആവശ്യമാണ്.

ന്യായ സമിതി അദാലത്ത് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു
27.10.2018
രിക്കും
അഗളി പഞ്ചായത്തിൻറെ ന്യായാസമതി
അദാലത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉത്ഘാടനം
നക്കുപതി പിരിവിൽ വെച്ച് നടന്നു .നക്കുപതിപിരിവു ഊരു നിവാസി "കടെയ്കോയേൽ "ഉത്ഘാടനം കർമ്മം നിർവഹിച്ചു
.ശേഷം കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ സിന്ധു മാഡം ന്യായാസമതി അദാലത്തിന്റെ പറ്റിയും കുടുംബശ്രീ മിഷനെ
പറ്റിയും ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
വാർഡ് തലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടത്തി
പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യായാസമതി.യിലൂടെ
ജനത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ധാരയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരാനും അവകാശങ്ങളും
ആനുകുല്യങ്ങളും സ്വയം നേടിയെടുക്കാൻ
പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വേദി ഒരുക്കുകയാണ്
ന്യായ സമതിലുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിയമ സഹായവും മാർഗ
നിർദേശവും കൗൺസിലിംഗ് സേവനവും
ജൻഡർ റിസ�ോഴ്സ് സെന്റർ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നു .വാർഡു തല സാമൂഹ്യ വികസന
കമ്മറ്റിയിൽ നിന്നും തായ് കുല സംഘ
പ്രനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ 5 പേര ടാകുന്ന
സമിതി എല്ലാ മാസവും വ്യാഴച്ച ഒത്തുകൂടി
കേസുകൾ ചർച്ച ചെയിതു ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നു .വാർഡുതലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം

,ആര�ോഗ്യം ,ഉപജീവനം ,അതിക്രമണം
, ആനുകുല്യങ്ങൾ തുടങി പ്രശ്നങ്ങളാണ്
അദാലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് .നക്കുപതി പിരിപിരിവിൽ നടന്ന അദാലത്തിൽ 2
കേസുകൾ , കള്ളക്കര -4 ,കള്ളമല - 2
ക�ോഴികൂടം -7 വീതം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ
ചെയിതു .അദാലത്തിലൂടെ പനക്കുപതി
യിലെ 2 കേസും കള്ളക്കരയിൽ 2 ,പരിഹരിച്ചു.ക�ോഴിക്കോടാതെയും കള്ളമലയിലെയും കേസുകൾ അടുത്ത അദാലത്തിൽ

ചർച്ച ചെയ്യും .ന്യായ സമതി അദാലത്തിലൂടെ ഊരിലെ ജനങ്ങൾ ശക്തരാകുകയും നിയമങ്ങൾ,അവകാശങ്ങൾ അനുകുല്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ
എങനെ പ്രയ�ോജന പെടുത്തപ്പെടുത്താമെന്നു മുള്ള അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു .മറ്റു
ഡിപ്പാർട്ടമെന്റ് കളും മേഘലകളുമായുള്ള
സംയ�ോജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയും
അറിവുകളും നിലപാടുകളുമുള്ള ജനതയായി മാറ്റുക എന്നാണ് ന്യായ സമതി വേദി

ശിശുദിനം ആഘ�ോഷമാക്കി ബാല വിഭവ കേന്ദ്രവും
അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി സമഗ്രവികസന
പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ബാലവിഭവ
കേന്ദ്രം ഊര് തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ബാല ഗ�ോത്ര സഭകൾ വഴി ശിശുദിനാഘ�ോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. നെഹ്റുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ, പ്രബന്ധ രചനാ മത്സരങ്ങൾ, ഉപന്യാസരചനാ
മത്സരങ്ങൾ, പ്രസംഗ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങി
വിവിധ പരിപാടികൾ ബാല ഗ�ോത്ര
സഭകൾ വഴി സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികൾ
ചാച്ചാജിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് നടത്തിയ
ആവേഷഭരിതമായ ശിശുദിന റാലികൾ
ശ്രദ്ധേയമായി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ബാലഗ�ോത്ര സഭകൾ പായസവും മധുരവും
വിതരണം ചെയ്തു.
ബാല ഗ�ോത്ര സഭയിലെ
കുട്ടികള് ആഘ�ോഷ വേളയില്
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പരിശീലനപരിപാടി 2018
4 പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊരുസമിതി പരിശീലനം വിവിധ
ഊരുകളിൽ വെച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി.
എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചകളിലും 25 ടീമുകൾ
ആണ് ഈ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം
നൽകുന്നത്. 18/11/2018, 25/11/2018
എന്നീ തീയതികളിൽ നടന്ന പരിശീലന

പരിപാടിയിൽ
അഗളി,ഷ�ോളയൂർ,കുറുമ്പ എന്നിപഞ്ചായത്ത് സമിതിയിലെ 51
ഊരുസമിതികൾ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി.പദ്ധതി വിശദീകരണം -പ്രവർത്തനങ്ങൾ ,ബുക്ക് എഴുത്ത് പരിശീലനം
എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ആണ് പരിശീലനം
നൽകുന്നത്.

പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഊരുസമിതികൾ- അഗളി
ചിണ്ടക്കി ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ്
ചിണ്ടക്കി സെക്കന്റ് സൈറ്റ്	
മുക്കാലി
കരുവാര
കള്ളമല	
നെല്ലിപ്പതി
കക്കുപ്പടി
താഴെ 	ചിണ്ടക്കി
താഴെ ,മേലെ
ഒസത്തിയൂർ
അടിയക്കണ്ടിയൂർ
ആലാംകണ്ടി &പ്ലാമരം	

ക�ൊറവൻകണ്ടി
ക�ൊല്ലംകടവ്	
ദൈവകുണ്ട്	
കരിവടം
കുന്നംചാള
നക്കുപതി ഊര്	
ഓന്തമല
പട്ടിമാളം	
വണ്ണാന്തറമേട്	
പരപ്പന്തറ
വെള്ളമാരി
നട്ടകൽ&ഓമപടികയൂർ

നരസിമുക്ക്
ഭൂതിവഴി
നക്കുപതി പിരിവ്	
വടക�ോട്ടത്തറ
ചെമ്മണ്ണൂർ
അഗളി താഴെ &മേലെ	
കരടിപ്പാറ
കതിരംപതി
മേട്ടുവഴി
കാവുണ്ടിക്കൽ
മാമണ
പ�ോത്തുപാടി&കട്ടേക്കാട്

വിജയികളെ അനുമ�ോദിച്ചു

കുടുംബശ്രീ മിഷൻ അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി
സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമായ ബാല വിഭവ കേന്ദ്രം
ഊര് തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജ്
ക�ോഴ്സ് സെന്ററുകൾ മുഖേന കേരള ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച
തളിര് വായനാമത്സരത്തിൽ
അട്ടപ്പാടിയിലെ വിവിധ ഊരുകളിൽ നിന്നുള്ള
പത്തു കുട്ടികൾക്ക് പുരസ്കാര നേട്ടം. കേരള
സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക വകുപ്പും കേരള
സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും
സംയുക്തമായി താരേക്കാട് ഗവൺമെൻറ്
മ�ോയൻ എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ

നെഹ്റുസ്മൃതി 2018 എന്ന പരിപാടിയിൽ വച്ച് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
മന്ത്രി ബഹു. ശ്രീ എ കെ ബാലൻ
കുട്ടികൾക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. ദീപ .ബി ഉറിയൻചാള, അഞ്ജലി
തൂവ, അനിത .എം .എസ് കാവൻമേട്, ശരണ്യ .ആർ കുന്നംചാള, ദീപിക
.കെ ദാസന്നൂർ, ഉദയഗിരി ക�ൊറിയൻചാള, സംഗീത .ബി ക�ോട്ടമല,
വിനീത .എം കള്ളക്കര, സഞ്ജയ്
.എം കള്ളക്കര, സംഗീത ജെല്ലിപ്പാറ എന്നീ കുട്ടികളാണ് പുരസ്ക്കാരം
നേടിയത്.

കരാട്ടെ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകൾ
ആരംഭിച്ചു
കൗമാര കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും
മാനസികവുമായ
ആര�ോഗ്യത്തെ
പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
ബാല
വിഭവ
കേന്ദ്രത്തിന്റെ
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തല
കരാട്ടെ
പരിശീലന
ക്ലാസുകൾ
ആരംഭിച്ചു. അഗളി പഞ്ചായത്തിൽ
കാവുണ്ടിക്കൽ ഊരിലും ഷ�ോളയൂർ
പഞ്ചായത്തിൽ വരഗംപാടി ഊരിലും
പുതൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നയനാംപെട്ടി
ഊരിലും
ആയിട്ടാണ്
ക്ലാസുകൾ

ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പത്തു വയസ്സുമുതൽ
ഇരുപതു വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കൗമാര
പെൺകുട്ടികളാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കൾ. കരാട്ടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ
പൂർണ്ണ നടത്തിപ്പ് നിർവ്വഹണ ചുമതല
അതാത് ഊര് സമിതികൾക്കാണ്.
അട്ടപ്പാടിയിലെ
തന്നെ
കരാട്ടെ
ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടിയ പട്ടികവർഗ
വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളാണ്
ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
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കൂക്കംപാളയം
ചിറ്റൂർ
ധ�ോണികുണ്ട്	
മാവുംകുണ്ട്
നീലിക്കുഴി&ത�ോട്ടപ്പുര
മേലെകണ്ടിയൂർ
കാരറ
ഷ�ോലയൂര്, കുറുമ്പ മേഖല
കാരയൂർ
സമ്പർക്കോട്	
ബ�ോഡിച്ചാള
കള്ളക്കര
വടക്കേ കടമ്പാറ
കുലുക്കൂർ
വണ്ണാൻതറ
തെക്കേ കടമ്പാറ
കിണറ്റുകര&
മുരുഗള(കുറുമ്പ)

വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ

നടിക്ക - 2018

ബാല
വിഭവ
കേന്ദ്രത്തിന്
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവംബർ മാസത്തെ
ബാല ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് ദ്വിദിന
സഹവാസ
അഭിനയക്കളരി
ക്യാമ്പ്
നടിക്ക’18
ക്യാമ്പ് സെന്ററിൽ വെച്ച്
നവംബർ
10,
11
തീയതികളിൽ
സംഘടിപ്പിച്ചു. അട്ടപ്പാടിയിലെ വിവിധ
ഊരുകളിലെ ബാല ഗ�ോത്ര സഭകളിൽ
നിന്നായി 160 ഓളം കുട്ടികൾ ക്യാമ്പിൽ
പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികളുടെ അഭിനയമികവ്
കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് അർഹമായ
പ്രോത്സാഹനവും അവസരവും നൽകുക
വഴി സ്കൂൾ കല�ോൽസവങ്ങളിൽ അട്ടപ്പാടി
ആദിവാസി
മേഖലയിൽ
നിന്നുള്ള
കുട്ടികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ക്യാമ്പ്
സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കേരളത്തിലെ
വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ
ശ്രദ്ധേയമായ
ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന കനൽ ടീം
അംഗങ്ങളാണ്
പരിശീലനത്തിന്
നേതൃത്വം നൽകിയത്. അട്ടപ്പാടി ഗ�ോത്ര
മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത സിനിമ
സഹസംവിധായകൻ ഡ�ോ. കുപ്പുസ്വാമി
ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ�ോപാന
നൃത്താചാര്യൻ ശ്രീ. രാജീവ് കൃഷ്ണ
മുഖ്യാതിഥി ആയിരിന്നു.ബാല ഗ�ോത്ര
പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത്
സമിതി നേതാക്കൾ, അനിമേറ്റർമാർ,
ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ് ടീച്ചർമാർ തുടങ്ങിയവർ
സംസാരിച്ചു.
സുപരിചിതമായ
കുട്ടിക്കഥകൾ തിരക്കഥകൾ ആക്കിമാറ്റി
കുട്ടികൾ തന്നെ അവ നാടകങ്ങളായി
അവതരിപ്പിച്ചു. തിരക്കഥ, സംവിധാനം,
ചമയം,
അഭിനയം
തുടങ്ങിയ
വിശയങ്ങളിലാണ്
പരിശീലനങ്ങൾ
നടന്നത്.

സർഗാത്മ ക്യാമ്പുകൾക്ക് തുടക്കമായി
ബാല വിഭവ കേന്ദ്രം വീണ്ടും ഊരുകളിൽ
ക്യാമ്പുകളുടെ വസന്തകാലത്തിന് തിരശീല
ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ബാല
ഗ�ോത്രസഭാ കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകമായ
കഴിവുകൾ
പുറത്തുക�ൊണ്ടുവരികയും
പുതിയ ആനുകാലിക
വിഷയങ്ങളിൽ
അറിവും വിജ്ഞാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
ബ്രിഡ്ജ്
ക�ോഴ്സ്
,ബാലഗ�ോത്രസഭ,
അഗേയ്
കമ്മിറ്റി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കൂടുതൽ
ശക്തമാക്കുകയും
ചെയ്യുക
തുടങ്ങിയ
ലക്ഷ്യങ്ങള�ോട്കൂടെയാണ്
സർഗാത്മ
ക്യാമ്പുകൾക്ക്
തുടക്കം
കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നിലധികം ഊരുകൾ
ഒരുമിച്ചു
ചേർന്നാണ്
ക്യാമ്പുകൾ
സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ആദിവാസി തനത്
സംസ്കാരം, ആര�ോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം,
ആനുകാലികം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ
ബ�ോധവൽക്കരണ
ക്ലാസുകളും
കലാകായിക പരിപാടികളും മറ്റു വിന�ോദ
പരിപാടികളും
ഒക്കെയായി
ബാല
ഗ�ോത്ര സഭകളിലെ കുട്ടികൾ ഒരു ഉത്സവ
കാലത്തിനു കൂടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
പുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചാവടിയൂർ ഊരിൽ
ആദ്യ സർഗാത്മ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

സര്ഗാത്മക ക്യാമ്പ് ഉത്ഘാടന
വേളയില്
4

42

ഊരുമൂപ്പൻ,വണ്ടാരി,
കുറുതല,
മണ്ണൂക്കാരൻ, മറ്റു സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർ,
വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർ,
ആനിമേറ്റർമാർ ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ് ടീച്ചർമാർ,
വിവിധ
ബാലഗ�ോത്രസഭകളിലെ
കുട്ടികൾ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, ഊര്
സമിതി നേതാക്കന്മാർ, പഞ്ചായത്ത്
സമിതി നേതാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയവരുടെ
പങ്കാളിത്തം
ക�ൊണ്ട്
ക്യാമ്പ്
ശ്രദ്ധേയമായി. കുട്ടികള�ോട�ൊപ്പം തന്നെ
മറ്റു ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ് സെൻററുകളിലെ
ടീച്ചർമാരും
ക്യാമ്പ്
നടക്കുന്ന
സെൻററുകൾ
സന്ദർശിക്കുകയും
അതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സെന്റർ
നടത്തിപ്പിലെ
ന്യൂനതകളും
പ്രയാസങ്ങളും
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. വരും കാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മികവുറ്റതാക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും
ആശയങ്ങളും കൈമാറുകയും ചെയ്യുക
വഴി ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ്, ബാലഗ�ോത്രസഭ,
അഗേയ്
കമ്മിറ്റി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കൂടുതൽ
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള
പ്രവർത്തനങ്ങളും
ക്യാമ്പുകൾ
വഴി
ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു.

