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കുടുംബശ്രീ നൂതനപദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കുടുംബശ്രീ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ
വകുപ്പ് മ�ി ശ്രീ എ സി മ�ൊയ്തീൻ നിർവഹിച്ചു. 2019 ജനുവരി 11 ന് കില ഹാളിൽ
വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ അട്ടപ്പാടി കുടുംബശ്രീ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന നാല് പുതിയ
നൂതന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ്
നിർവഹിച്ചത്. കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
ബാല വിജ്ഞാന ലൈബ്രറി വിപുലപ്പെടുത്തുന്നത്തിന്റെയും, അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി
കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെയും, ആദിവാസി
സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി തീർപ്പാക്കുന്ന ന്യായ സമിതിയുടെ ല�ോഗ�ോ
പ്രകാശനവും പ്രവർത്തന�ോൽഘാടനവും,
യുവാക്കൾക്കായി പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന എയ്സ് പി എസ് സി ക�ോച്ചിംഗ്
സെൻററിന്റെയും ഉദ്ഘാടനമാണ് പ്രസ്തുത

പരിപാടിയിൽ നിർവഹിച്ചത്. പ്രസ്തുത ച്ച റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. അസിസ്റ്റൻചടങ്ങിൽ കുടുംബശ്രീ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയ- റ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ സൈതലവി
റക്ടർ ശ്രീ. ഹരികിഷ�ോർ ഐ എ എസ് നൂതന പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ചു.
കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധി-

മെച്ചിന പള്ളി പരിശീലനം നടത്തി

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽനിന്നുള്ള 150 കുടുംബശ്രീ സ്നേഹിത കൗൺസിലർമാർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ് അത�ോട�ൊപ്പം
തൃശൂർ കണ്ണൂർ കാസർക�ോട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ കുടുംബശ്രീ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രത്യേക
പദ്ധതികളിൽ നിന്നും 33 ആനിമേറ്റർമാർ എന്നിവരുടെ പരിശീലനം വയലൂർ,
ദൈവകുണ്ട് , കള്ളക്കര എന്നീ മെച്ചിന
പള്ളികളിൽ വച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി.
അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വികസന
പദ്ധതിയുടെ വിവിധ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇടപെടലുകൾ, ആദിവാസി
സംസ്കാരം ജീവിതരീതി, പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികൾ എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയുടെ
ഗുണഭ�ോക്താക്കളെ കണ്ട് മനസിലാക്കുകയും വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ച ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ
നിന്നുള്ള റിസ�ോഴ്സ് പേഴ്സൺ വിവിധ ക്ലാസുകൾ എടുത്തു ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വയലൂർ, ഹികൾ വാർഡ് മെമ്പർ പാലക്കാട് ജില്ലാ
ഭൈവ കുണ്ട് ,കള്ളക്കര ഉൗരുകളിലെ മിഷൻ ക�ോർഡിനേറ്ററും സമഗ്ര വികസന
ഊരുമൂപ്പൻമാർ ഈരു സമിതി ഭാരവാ- പദ്ധതിയുടെ സിഒഒ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന
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ശ്രീ.സെയ്തലവി, പി എം യു അംഗങ്ങൾ
എന്നിവർ വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിൽ
പങ്കെടുത്തു

കാര്ഷിക മേഖലയില് സമഗ്രപദ്ധതി
ആസൂത്രണ ശില്പശാല നടത്തി
കുടുംബശ്രീ

കാര്ഷിക മേഖലയില് നടപ്പിലാക്കി ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേ�ാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് മഹിളാ കിസാന്
ശാക്തികരണ പരിയ�ോജന.
അട്ടപ്പാടി സമഗ്ര വികസന
പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന എം കെ എസ് പി
പദ്ധതിയില് 2019-20 വര്ഷത് തി ല് ഉ ള്പ്പെടുത്തേണ്ട പ്രവ ര്ത്ത ന ങ്ങ ള് ആ സൂ ത്രണ ം
ച െ യു ന്ന ത ി ന ാ യ ി ഏ കദി ന
ശില്പ്പാശാല നടത്തി. സി
ആര് പി, പാരപ്രൊഫഷണല്,
ആനിമേറ്റര്, mksp കൺസല്ട്ടന്റ്, ക�ോഡിനേറ്റര് എന്നിവര്
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം
നല്കി.

ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞു കാര്ഷി
ക മേഖലയില് നടപ്പിലാക്കേണ്ട പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങള്
ചര്ച്ച ചെയ്തു. 62 പേര് പ്രവർത്തനത്തില് പങ്കാളികളായി.
വന്യമൃഗ ശല്യമാണ് കാര്ഷി ക
മേഖല നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. സ്ഥായിയായ കാര്ഷി
ക മുറകള് അപലംബിക്കുന്നതിനു സി.ആര്.പി, ആനിമേറ്റര്,
പാരാപ്രൊഫഷണല് എന്നിവരുടെ സേവനം കൂടുതല് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
ഓര�ോ ഊരിലും ഒരു
ജെ.എല്.ജി. എന്ന ക്രമത്തില്
രൂപീകരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
ആട് വിപണനത്തിനായിസ്ഥി-
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രംചന്തകള്
ആരംഭിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. കമ്പളം
കാര്ഷിക മഹ�ോത്സവമായിക�ൊണ്ടാടുനതിനുക�ൊണ്ടാടുനതിനും,വനേതര വിഭവങ്ങള്ക്ക്
സ്ഥിരം വിപണി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വനേതര വിഭവ ങ്ങ ള് ശേ ഖ ര ി ക്കു ന്ന വ രു ടെ
കളകറ്റീവ്നസ് രൂപികരികുന്നതിനും യ�ോഗത്തില് തീരുമാനമായി.
ശ്രീ. കരുണാകരന്, ( ലൈവ്ലി
ഹുഡ് ക�ോര്ഡിനേറ്റര്, ശ്രീ.
സൈജു (എം കെ എസ് സി
ക�ോഡിനേറ്റര്) ,ശ്രീ ഷഫിക്,
ശ്രീ. വീര, ശ്രീ. അലിയാര്
(കൺസല്ട്ടന്റ്മാര്), തുടങ്ങിയവര് നേതൃത്വം നല്കി.

സർഗ്ഗാത്മക ക്യാമ്പുകൾക്ക് ക�ൊടിയേറി
ബാല ഗ�ോത്രസഭാ കുട്ടികളുടെ സർ-

ഗാത്മകമായ 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 ഈ മാസം 10 സെന്ററുകളിൽ നടന്നുകഴിഞ്ഞു. രണ്ടും മൂന്നും
ഊരുകൾ സംയുക്തമായി സ�ോൺ
തലത്തിലാണ് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പുകളിൽ ഊരുമൂപ്പൻ പ്രമ�ോട്ടർമാർ ആശാവർക്കർമാർ
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്തകർ നിയമപാലകർ
തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കു പങ്കെടുത്തു.
പതിവു ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഊരുകളിലെ വയസ്സായ
ആളുകളുമായുള്ള സംവാദവും അവരെ
പ്രത്യേകമായി ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം
ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയ�ോഗിച്ചും പരമ്പരാഗതമായ അറിവുകൾ കുട്ടികളിൽ
എത്തിക്കാൻ
സാധിച്ചുവെന്നതിൽ
സർഗ്ഗാത്മ ക്യാമ്പുകൾ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തി. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം
അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും അട്ടപ്പാടി
ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള
രണ്ടായിരത്തിൽ അധികം കുട്ടികൾ
സർഗാത്മ ക്യാമ്പുകളുടെ ഭാഗമാകും.

സ്കോള് കേരളാ ക്യാമ്പില് നിന്ന്

ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ് ക്യാമ്പില് നിന്ന്

ന്യായസമിതി അദാലത്ത് നടത്തി
കുടുംബശ്രീ ജൻഡർ റിസേഴ്സ്സെൻറ്ററിന്റെ

ഭാഗമായി 2019 ജനുവരി മാസം ഏഴു ന്യായാസമതികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു .ക�ോഴികൂടം2 ,നക്കുപതി -2 എന്നി ഊരുകളിൽ ന്യായാസമതിയും അദാലത്തും നടന്നു. മുള്ളി
,നെല്ലിപ്പതി എന്നി ഊരുകളിൽ ന്യായാസമതി രൂപികരിച്ചു . ക�ോഴികൂടം ,വയലൂർ ,പെട്ടിക്കൽ , മാറനാട്ടി ,താഴെ -മേലെ മുള്ളി,നെല്ലിപ്പതി ,മേട്ടുവഴി , മന്തിമല ,നക്കുപതിപിരിവ് ,

എന്നി ഊരുകളിൽ നിന്നുള്ളവർ ന്യയാസമതിയിൽ പങ്കെടുത്തത് . വിദ്യാഭ്യാസം ആര�ോഗ്യം ,ഉപജീവനം ,ത�ൊഴിൽ
,അതിക്രമണം ,സേവന - ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് അദാലത്തിൽ ചർച്ചചെയ്തത്
.ക�ോഴികൂടം -3 , നക്കുപതി -1 , മുള്ളി -0
,നെല്ലിപ്പതി -0 എന്നിങ്ങനെ കേസുകൾ
രജിസ്റ്റർ ചെയിതു. 4 കേസും അദാലത്തിൽ പരിഹരിച്ചു . ന്യായ സമതിയിലു-
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ടെ ഊരിലെ ജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും നിയമങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ,
എന്നി വിഷയങ്ങളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താമെന്നുമുള്ള അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
മറ്റു ഡിപ്പാർട്ടുമെറ്റുമായി സംയ�ോജന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയും അറിവുകളും നിലപാടുകളും ഉള്ള ജനതയെ
മാറ്റുക എന്നതാണ് ന്യായസമിതിവേദിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് .

വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ
റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘ�ോഷങ്ങൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു.

ആർ പി ടീം പരിശീലനം നടത്തി
ബാല വിഭവ കേ�ത്തിനു കീഴിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കൗമാര കുട്ടി-

ബാല വിഭവ കേ�ത്തിലെ ആഭി- ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ് ടീച്ചർമാരെയും വി- കളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ
മുഖ്യത്തിൽ ഇത്തവണ 98 ബ്രിഡ്ജ്
ക�ോഴ്സ് സെന്ററുകളിലും ബാല ഗ�ോത്രസഭാ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘ�ോഷങ്ങൾ വിപുലമായി
സംഘടിപ്പിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ, പ്രബന്ധ രചനാ മത്സരങ്ങൾ, ഉപന്യാസ
രചനാ മത്സരങ്ങൾ, പ്രച്ഛന്നവേഷ
മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തി. പതാക ഉയർത്തിയും
മധുരം വിതരണം ചെയ്തു വളരെ ആവേശത്തോടെ ആണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം കുട്ടികൾ ആഘ�ോഷിച്ചത്.

ദ്യാഭ്യാസ ആനിമേറ്റർമാർ മറ്റു യ�ോഗ്യരായവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക
ആർ പി ടീം രൂപീകരിച്ചു. അവർക്കായി ജനുവരി 28 29 30 തീയതികളിൽ
ആയി കക്കുപ്പടി ഡ�ോ. ബി ആർ അംബേദ്കർ പരിശീലന കേ�ത്തിൽ
വച്ച് ത്രിദിന സഹവാസ പരിശീലന

ആര�ോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം,
ഗുഡ് പാരൻറിംഗ്, കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ,
വിവിധതരം അധ്യാപന രീതികൾ, മറ്റ്
ഇതര വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ പരിശീലനത്തിന്
നേതൃത്വം നൽകി.

അഗേ കമ്മിറ്റി ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ത�ൊഴിലുറപ്പ്
മുൻകൂർവേതന
വിതരണ പദ്ധതി സജീവമായി.
കുടുംബശ്രീ അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി സമഗ്ര
വികസന പദ്ധതി ഊരുസമിതികൾ വഴി
നടപ്പിലാക്കുന്ന ത�ൊഴിലുറപ്പ് മുൻകൂർവേതന വിതരണപദ്ധതിക്കായി 125 ഊരുസമിതികളിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുകയും
ത�ൊഴിലാളികളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യപ്രകാരം തുക അനുവദിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ത�ൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന
എല്ലാ ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ ത�ൊഴിലാളികൾക്കും ഈ പദ്ധതി പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. കൂലി താമസം
നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ്.

മൂന്നുദിവസത്തെ തീവ്ര പരിശീലനത്തിനുശേഷം ആർ പി ടീം അംഗങ്ങൾ വിവിധ ഊരുകളിൽ അഗേയ്
കമ്മിറ്റികൾക്ക് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ
ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ക�ൊഴിഞ്ഞുപ�ോക്ക്, ചെറുപ്രായത്തിലെ തന്നെ ലഹരി
വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നത്, കുട്ടികളിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് ഉള്ള
വിമുഖത തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് രക്ഷിതാക്കളുടെ
ശ്രദ്ധക്കുറവും വിദ്യാഭ്യാസക്കറവുമാണ്.
ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളെ
പരിപാലിക്കേണ്ട രീതികളെ കുറിച്ചുളള
അറിവു നൽകുക, കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറിവു
നൽകുക,
കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രീതിയി-
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ലേക്ക് രക്ഷിതാക്കളെ മാറ്റിയെടുക്കുക,
ലഹരി മറ്റനുബന്ധ ദുശീലങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട  കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളെ 
ബ�ോധവാന്മാരാക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങള�ോടെ കൂടിയാണ് ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത്.
ആർ പി ടീമംഗങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആദിവാസി
സമൂഹത്തിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ളവർ
ആയതിനാൽ ആദിവാസി ഭാഷയിൽ
തന്നെ ആണ് ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നത്.
കൗമാര കുട്ടികളുടെ ആര�ോഗ്യം, ഗുഡ്
പാരൻറിംഗ്, കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ബ�ോധവൽ
ബ�ോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. നിലവിൽ 30 സെന്റെറുകളിൽ ക്ലാസുകൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു.

