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അട്ടപ്പാടി കുടുംബശ്രീ ആട് കർഷകരുടെ കൺസ�ോഷ്യം രൂപികരിച്ചു
അട്ടപ്പാടി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീ ആട് കർഷകരുടെ കൺസ�ോഷ്യം രൂപികരിച്ചു .330
ഓളം കർഷകർ കൺസ�ോഷ്യത്തിൽ രജിസ്ട്രർ ചെയതു .കേരള വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയുടെ പരിശീലന ക്ലാസും അഗളി
ക്യാമ്പ് സെന്ററിൽ വെച്ച്സംഘടിപ്പിച്ചു.
ആടുകളെ ശാസ്ത്രീയമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചുള്ള
ക്ലാസ്അഗളി
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ്ജാക്കിർ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പത്തിൽ കൂടുതൽ ആടുകൾ ഉള്ള കർഷകരെ ക�ോർത്തിണക്കി കളക്റ്റീവ്സ് രൂപീകരിച്ചു.ഈഗ്രൂപ്പ് വഴി കുടുംബശ്രീയുടെ
സഹായത്തോടെ ആടുകൾ വിൽക്കാനുള്ള വിപണി കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യംകേരള വെറ്റിനറിസർവകലാശാലയിലെ
ഡ�ോ.തിരുപ്പതി വെങ്കിടാചലപതി(പ്രിൻസിപ്പൽഇൻവെവെസ്റ്റിഗേറ്റർ),ഡ�ോ.പ്രമ�ോദ് (അസിസ്റ്റൻറ്പ്രൊഫസ്സർ)ഡ�ോ.സഫീർ
എന്നിവരാണ്.ഡ�ോ.ജസ്റ്റിൻ (അസിസ്റ്റ-

ന്റ് ഡയറക്ടർ ഗവ.ഗ�ോട്ട്ഫാം-അട്ടപ്പാടി)
അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച യ�ോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് സമിതി ഭാരവാഹികളായ ശ്രീമതി
വഞ്ചി ,ശ്രീമതി ദീപ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
മഹിള കിസാൻസശക്തികരൺ പരിയ�ോജന (എം.കെ.എസ്.പി)കൺസൽട്ടന്റ്മാരായ മീര,അലിയാർ,ഷഫീഖ് എന്നിവർ

സംബന്ധിച്ചു. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ
അഗളി,പുതൂർ,ഷ�ോളയൂർ തുടങ്ങിയ മൂന്ന്
പഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്നും മുന്നൂറിലധികം
ആടുകർഷകർ പങ്കെടുത്തു.ക്യാമ്പിൽ ആടുകൾക്ക് ആവശ്യമായകാൽസ്യം പ�ൊടി
വിതരണം നടത്തി.

രണ്ടാംഘട്ട ആർപി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

ബാല വിഭവ കേന്ദ്രത്തിനു കീഴിൽ
രൂപീകരിച്ച ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ് ടീച്ചർമാരും വിദ്യാഭ്യാസ ആനിമേറ്റർമാരും
ഉൾപ്പെട്ട പ്രത്യേക ആർ പി ടീമിന്
രണ്ടാം ഘട്ട ദ്വിദിന സഹവാസ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
കൗമാര കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആര�ോഗ്യം സംബന്ധിച്ച്
വിദ്യാഭ്യാസം, ഗുഡ് പാരൻറിംഗ്, കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ
അവകാശങ്ങൾ, വിവിധതരം അധ്യാപന രീതികൾ, മറ്റ് ഇതര വിഷയങ്ങൾ
എന്നിവയിൽ വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ
പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
കഴിഞ്ഞ 42 ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ ബ�ോധവൽക്കരണ യജ്ഞത്തിന്റെ അവല�ോകനവും അനുഭവങ്ങൾ
പങ്കുവെക്കലും പരിശീലനത്തിന് വ്യത്യസ്തത പകർന്നു.

13

കുടുംബശ്രീ പ്രദർശന - വിപണനമേള നടത്തി
കേരള സർക്കാരിന്റെ 1000 ദിനാഘ�ോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് 2019
ഫെബ് 20 മുതൽ 27 വരെ സംഘടിപ്പിച്ച മേളയുടെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീമിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച വിപണനമേളയിൽ അട്ടപ്പാടി കുടുംബശ്രീ സമഗ്ര
ആദിവാസി വികസന പദ്ധതി യുടെ
കീഴിൽ നടത്തപെടുന്ന ഉപജീവനവികസനകൂടായ്മയിലെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെപ്രദർശനവും വിപണവുംനടത്തുകയുണ്ടായി
ഇത�ോട�ൊപ്പം പുതുതായി കാറ്ററിംഗിൽ
പരിശീലനം നേടിയ മന്തിമല ഊരിലെ
"കൈരാസി കുടുംബശ്രീ കഫേ" യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യമേളയും
നടക്കുകയുണ്ടായി
വിപണനമേളയിൽ നിന്ന്

കാറ്ററിംഗ് പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ചു

കുടുംബശ്രീയുടെ ഭാഗമായി സ്വയം
ത�ൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആരംഭിച്ച പാചക പരിശീലനം കുടുംബശ്രീവനിതകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു. കൽക്കണ്ടിയിൽ പുതുതായി
ആരംഭിച്ച കുടുംബശ്രീയുടെ പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിൽ ആണ് കാറ്ററിങ്
പരിശീലനം ഫെബ്രുവരിയില് പൂർത്തീകരിച്ചത് .

പരിശീലനം കഴിഞ്ഞവർസ്വന്തമായി
തന്നെ ഊരുകളിൽ ഹ�ോട്ടൽ നടത്തി
ഉപജീവനം കണ്ടെത്തും. ഇതിനുവേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായംകുടുംബശ്രീ
മുഖേനയാണ് ൽകുന്നത് .പരിശീലനം
കഴിഞ്ഞവർക്ക് ടുംബശ്രീ ജില്ലാമിഷൻ ക�ോർഡിനേറ്റർ ശ്രീസൈതലവി
അവർകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകി.
തൃശൂരിൽ ഉള്ള "ഐഫ്രം" ആണ് പരിശീലനം നൽകിയത്
പാചക പരിശീലനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ വേളയില്
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സർഗ്ഗാത്മക ക്യാമ്പുകൾ സമാപിച്ചു.
ബാല ഗ�ോത്രസഭാ കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പുറത്തുക�ൊണ്ടുവരികയും പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുകയും ആനുകാലിക
വിഷയങ്ങളിൽ അറിവും വിജ്ഞാനവും
വർധിപ്പിക്കുകയും ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ്, ബാലഗ�ോത്രസഭ, അഗേയ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുക
എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങള�ോടുകൂടി ആരംഭിച്ച സർഗ്ഗാത്മ ക്യാമ്പുകൾ സമാപിച്ചു. ആകെ 25
സെന്ററുകളിൽ
രണ്ടുദിവസങ്ങളിലായി
ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പതിവു ക്യാമ്പു-

കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഊരുകളിലെ മുതിർന്ന ആളുകളുമായുള്ള സംവാദവും
അവരെ
പ്രത്യേകമായി
ക്ലാസുകൾ
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയ�ോഗിച്ചും
പരമ്പരാഗതമായ അറിവുകൾ കുട്ടികളിൽ
എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നതിൽ സർഗ്ഗാത്മ ക്യാമ്പുകൾ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തി.
അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ആയിരത്തിൽ അധികം കുട്ടികൾ
സർഗാത്മ ക്യാമ്പുകളുടെ ഭാഗമായി.

പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികളുടെ
സഹവാസ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു

പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികളുടെ വാർഷിക
പ ര ീക്ഷയ�ോ ട നു ബ ന് ധിച്ച്  പ ഠ ന
നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും വാർഷിക
പരീക്ഷയ്ക്ക് കുട്ടികളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി
10 ദിവസത്തെ പ്രത്യേക സഹവാസ
ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്യാമ്പിൽ 46
വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു.

സര്ഗാത്മക ക്യാമ്പില് നിന്ന്

ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി: സംവാദവും അഭിമുഖവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിലും കൂടുതൽ ശക്തിയ�ോടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ടീച്ചർമാരുടെ പ്രത്യേക ദ്വിദിന സഹവാസ
അവല�ോകനയ�ോഗം
നടത്തുകയുണ്ടായി. പ്രസ്തുത അവല�ോകനയ�ോഗത്തിൽ ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ്
സ്കൂൾ ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡിയുടെ ഭാഗമായി
പാലക്കാട് ഡയറ്റിലെ അധ്യാപകർ
പങ്കെടുക്കുകയും ടീച്ചർമാരുമായും കുട്ടികളുമായും സംവാദവും അഭിമുഖവും നടത്തുകയും ചെയ്തു.
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വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ
ന്യായസമിതി അദാലത്ത്
നടത്തി
കുടുംബശ്രീ ജൻഡർ റിസ�ോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ ഭാഗമായി ന്യായാസമതി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു . 12 ന്യായാസമതികൾ മൂന്ന്
പഞ്ചായത്തുകളിലായി നടന്നു .മരപ്പാലം ,ഷ�ോളയൂർ ,ചെമ്മണൂർ ,ഓടപെട്ടി
,ക�ോഴികൂടം ,നക്കുപതിപിരിവ് ,പുത്തൂർ
- ചാവടിയൂർ ,മൂലഗൽ ,തച്ചം പടി ,മൂലക്കൊമ്പ് ,പുതൂർ , കള്ളക്കര .ന്യായാസമതി അദാലത്തിൽ 7 കേസുകൾ ചർച്ച
ചെയിതു . 5 കേസ് അദാലത്തിൽ പരിഹരിച്ചു .ഊരിലെ ജനങളുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കാനും
അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ട
കഴിവുകളും ബന്ധങ്ങളും സൃ ഷ്ടിക്കുകയാണ് ന്യായാസമതി ലൂടെ ചെയ്യുന്നത്
.തത്ഫലമായി നേതൃത്വ നിര വളർത്തിയെടുക്കാനായി എന്നതും സുതർഹ്യ മാണ്
.ഊര് ജനതയെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ യും കേസുകളിൽ ഇടപെട്ടും നീതിക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ
ന്യായാസമത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു .
പ�ോഷക ആഹാര വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രത്തിൻറെ ഭാഗമായി പ�ോഷക
-ആഹാരത്തെ
കുറിച്
പരിശീലനം നടന്നു . ഹെൽത് ആനിമേറ്റർസ്
,സ�ോഷ്യൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ആനിമേറ്റർസ്, കൃഷി ആനിമേറ്റർസ് എന്നിവർ
പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു . പ�ോഷക
സുരക്ഷ , അട്ടപ്പാടി ജൈവ കൃഷി ,ആർത്തവ ശുചിത്വം , ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്
, രാസ കീടനാശിനികൾ . ലഹരിയുടെ
ഉപയ�ോഗം
എന്നി വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു . ശേഷം വിവിധ ഊരു
കളിൽ വെച്ചു ക്ലാസുകൾ എടുത്തു .

അഗേ കമ്മിറ്റി ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
വിവിധ ഊരുകളിൽ പ്രത്യേക അഗേയ്
കമ്മിറ്റികൾ ചേരുകയും പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റികളിൽ കൗമാര കുട്ടികളുടെ മാനസികവും
ശാരീരികവുമായ ആര�ോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം, ഗുഡ് പാരൻറിംഗ്, കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ
അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ
ആർ പി മാർ ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. 42 ദിവസങ്ങളിലായി
24 ആർ പി മാർ 78 ഊരുകളിലെ അമ്മമാർക്ക് അവരുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ
പാരന്റിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു. 42 ദിവസത്തെ ചുരുങ്ങിയ കാലയവിൽ 1200 അമ്മ-

മാർ ഈ ബ�ോധവൽക്കരണ യത്നത്തിൽ
പങ്കാളികളായി.

സമഗ്ര ആദിവാസി വികസന പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ യുവജന വിഭവ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വയംത�ൊഴിൽ പര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി യുവാക്കളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനും, വിദ്യാഭ്യാസപരമായും, സാമൂഹ്യപരമായും, സാമ്പത്തികപരമായും ,പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന
അട്ടപ്പാടിയിലെ വിവിധ ഊരുകളിലെ യുവതി യുവാക്കളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി
ബിസിനസ് രംഗത്ത് വൻത�ോതിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധികുവാനുള്ള പലതരം പരിശീലനം നല്കുകയുമുണ്ട്.
സ്വയംത�ൊഴിൽ പര്യപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി സംരംഭം യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചു. 3
പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഷ�ോളയൂർ (5) പുതുർ (9) അഗളി (7) ആകെ 21 സംരംഭം യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുവാൻ
സാധിച്ചു. ഇതിലൂടെ യുവതി യുവാക്കളെ ഏകീകരിക്കാനും ഒന്നിച്ച് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുവാനും സാധിച്ചു
തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാവണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു
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

GOTTIYARKKANDY

KURUMBA

974479225

KUD/LB/MEO8/18

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

KURUKKATHIKKALLU

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 ELECTRICAL&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

424

KUD/LB/ME-25/19

