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കൗമാര പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക റസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി
പെൺകുട്ടികൾ കൗമാര പ്രായ കാലയളവിൽ നേരിടുന്ന മാനസികവും
ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളികൾ അവ
മറികടക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഊർജ്ജസ്വലവും ക്രിയാത്മകവുമായ കാലഘട്ടമായി കൗമാരപ്രായ കാലയളവിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക
എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങള�ോടുകൂടി മേയ് 24
മുതല് 25വരെ കക്കുപ്പടി ഡ�ോ.ബി.
ആര്.അബേദ്കര് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
മാനസിക ശാരീരിക ആര�ോഗ്യരംഗത്തെ പ്രമുഖർ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു.
പരിപാടിയിൽ വിവിധ ഊരുകളിൽ
നിന്നായി 150 കുട്ടികൾ സംബന്ധിച്ചു.
ക ള്ള മ ല ഊ ര ി ൽ വെ ച്ചു ക ൗ മ ാ ര കു ട്ടി - പങ്കെടുത്തിരുന്നുകൗൺസിലിംഗ്എന്താ- സവിഷേതകളെകുറിച്ചുംകഥയിലൂടെയുംകൾക്ക്ഏകദിനകൗൺസിലിംഗ്ക്യാ- ണെന്നുംകൗൺസിലിന്ചെയ്താലുള്ളഗു- ചർച്ചയിലൂടെയുംഅവതരിപ്പിച്ചു.മെഡിറ്റേഷമ്പ്സം ഘ ട ി പ് പി ച് ചി രു ന്നു . 1 4 കു ട്ടി ക ൾ ണങ്ങളെപറ്റിയുംകൗമാരപ്രായത്തിലെ ന്റെഗുണങ്ങളെകുറിച്ചർച്ചചെയ്യുകയുണ്ടായി.

കമ്മ്യൂണിറ്റി കരിയർ കൗൺസിലർമാർക്ക്
പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു.
കുടുംബശ്രീ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി
കരിയർ കൗൺസിലർമാർക്ക് ദ്വിദിന
കരിയർ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അട്ടപ്പാടി ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ
നിന്നും എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു
കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കും താൽപര്യത്തിനും അനുസൃതമായ
തുടർ പഠന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ത�ൊഴിൽദായക ക�ോഴ്സുകളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ബ�ോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
കുടുംബശ്രീ രൂപം നൽകിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി
കരിയർ കൗൺസിലർമാരുടെ 50 അംഗ
സംഘത്തിനാണ് പരിശീലനം നൽകിയത്. കക്കുപ്പടി ഡ�ോ. ബി ആർ അംബേദ്കർ
പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് 2019 മെയ്
7, 8 തീയതികളിലായി സംഘടിപ്പിച്ച

പരിശീലനക്യാമ്പിൽ കരിയർ കൗൺസിലർ ശ്രീ. നന്ദജൻ കെ എ പാലക്കാട് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.പ്രധാനമായും
കുട്ടികളുടെ അഭിരുചി കണ്ടെത്തുക വഴി
അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും വരെയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഈ വർഷം ബാലവിഭവ കേന്ദ്രം
കുടുംബശ്രീ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.അട്ടപ്പാടിയിലെ എല്ലാം ഊരുകളിൽ ഇത്തരം ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.500 കുട്ടികൾക്കു
ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിച്ചു. കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും പഠന സംശയങ്ങൾക്കും അഗളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രത്യക കരിയർ കൗൻസ്ലിംഗ്
സെന്റർ ആരംഭിച്ചു.അതുവഴി അട്ടപ്പാടി
മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ
സേവനം ഉപയ�ോഗപ്രദം ആക്കി മാറ്റാൻ
സാധിച്ചു.
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റിസ�ോഴ്സ്പേഴ്സണ്മാർക്ക്
പരിശീലനം
ജെൻഡർ റിസ�ോഴ്സ്സെന്ററിന്റെ ഭാഗമായി
പ�ോഷകാഹാരവിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രത്തിന്റെനേത്രത്വത്തിൽ മ�ൊഡ്യൂൾ തയാറാക്കുകയും ഏകദിന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു . സ�ോഷ്യൽ
ഡെവല�ൊപ്മെൻറ്, ഹെൽത്ത് ആനിമേറ്റേഴ്സ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു .
പ�ോഷകസമൃദ്ധവുംഅട്ടപ്പാടിയുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക്ചേർന്നതുംആര�ോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതുമായ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണപഥാർത്ഥങ്ങൾ, ഭക്ഷണക്രമത്തെയും
ആസ്പദമാക്കിയാണ് പരിശീലനം . പ�ോഷകസുരക്ഷ, ജൈവകൃഷി,കീടനാശിനി,വ്യക്തിശുചിത്വം, ആയിരം ദിനങ്ങൾ,
ലഹരിവസ്തുക്കളുടെദുരുപയ�ോഗംഎന്നീമ�ോഡ്യൂള് അടിസ്ഥാനമാക്കി നാടകരീതിയിലും റ�ോൾപ്ലേയ് ആയിട്ടും അനിമേറ്റേഴ്സ് അവതരണം ചെയ്തു .

കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ ഹരിത സന്ദേശവുമായി
കമ്പളങ്ങൾ
അട്ടപ്പാടി. കുടുംബശ്രീ മിഷൻ നടപ്പിലാകുനന കാർഷിക മേഖലയില
പ്രവർത്തനങ്ങളുട ഭാഗമായി കമ്പളങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അട്ടപ്പാടിയില
പാരമ്പര്യ കാർഷിക ഉത്സവമാണ് കമ്പളം. വിത കമ്പളം , കിളയ്
കമ്പളം, രാജ കമ്പളം എന്നിങ്ങനെ
മുന്ന്
തരത്തിലുള്ള കമ്പളങ്ങളാണ് പണ്ട്
കാലത്തു ഉണ്ടായിരുന്നത്.കാർഷിക
മേഖലയില നടപ്പിലാക്കുന്ന മഹിളാ
കിസാൻ സശാക്തീകരണ പരിയ�ോജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ്
തിരഞ്ഞടുത്ത ഊരിൽ കമ്പളം നടത്തുന്നത്.
അട്ടപ്പാടിയില 192 ഊരുകളിലും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക
ആണെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുള്ള പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാകുണ്ടത്.
കാവുണ്ടിക്കൽ, കള്ളമല , നര്സിമുക്ക്, ഓന്തമല, വരകമ്പടി,കുലുക്കൂര്,
കാരത്തൂര് , തുടങ്ങിയ ഊരുകളിൽ

കമ്പളം നടത്തി. പഞ്ച കൃഷിക്കായി റാഗി,ചാമ, ച�ോളം, അമര, തുമര,
പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയുടെ വിത്തുകൾ വിതച്ചു. ഊരിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക
എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കമ്പളത്തിൽ
പങ്കാളിയായി. കാർഷിക മുഹർത്തങ്ങൾ അനുസരിച്ചു പരമ്പരാഗത
വിത്തുകൾ കൃഷിക്കായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു

ഊരു മൂപ്പൻ, മണ്ണുകാരൻ, ഊരിലെ
കർഷകർ , കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ
എന്നിവർ
പ്രവർത്തനത്തിന് നേതുത്വം നൽകുന്നു. 392
സംഘ്കൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക�ോർപ്പസ് ഫണ്ട്, പ്രൊഡ്യൂസർ
ഫണ്ട്, ഇൻസെന്റീവ്, കാർഷിക
വായ്പ എന്നിവ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ലഭ്യമാകും.

വരഗംപാടിയില് നടന്ന കമ്പളത്തില് നിന്ന്

കാരത്തൂര് ഊരില് നടന്ന കമ്പളത്തില് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവര്
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ആദിവാസി വനിതകളും സംരംഭകരായി മാറുന്നു
കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിൽ പാചകപരിശീലനം കഴിഞ്ഞവരിൽ നിന്നുംരണ്ട്സംരംഭങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു.
അഗളി വണ്ണാന്തറമേട്ഊരിൽ ദീപം കുടുംബശ്രീ അംഗമായ നഞ്ചിയുടെ കീഴിൽ
ശിവഹ�ോട്ടലും,പുതൂർ താഴെആനവായി
ഊരിൽകൃഷ്ണകുടുംബശ്രീഅംഗങ്ങളായസിന്ധു,രേഖഎന്നിവരുടെനേതൃത്വത്തിൽ കൃഷ്ണഹ�ോട്ടലുമാണ്പ്രവർത്തനം
ആരംഭിച്ചത്.
കുറുമ്പമേഖലയിൽ
ആനവായി
മുതൽ ഗലസി വരെയുള്ള 6 ഊരുകാർയാത്രകൾക്കുംമറ്റുംസംഗമിക്കുന്ന ഈ പ്രദേ ശ ത്തു ഹ�ോ ട്ട ൽ ന ി ല വ ി ൽ വ ന്ന ത്മു ഴു വ ൻ ഊ രു ക ാ ർ ക്കും
എന്നപേരിൽ കുടുംബശ്രീ പലചര- വാങ്ങിയിരുന്ന ഊരു നിവാസികൾക്ക്
സൗകര്യപ്രദമായി.
ഷ�ോളയൂർ വടക്കേ കടമ്പാറ ഊരിൽ ക്ക്കടവന്നു. മുൻപ�്ഷോളയൂർ പ�ോലുള്ള ഇനി കുടുംബശ്രീ ഷ�ോപ്പ് നിലവിൽ
പളനിയമ്മയുടെ കീഴിൽ "മിഥുൻസ്റ്റോർ" ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ- വന്നത് വലിയ സഹായകമാകും.

അട്ടപ്പാടിയിൽ മികച്ച വിജയവുമായി ബാല വിഭവ കേ�ം
സമഗ്ര ആദിവാസി വികസന പദ്ധതി
കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ബാല വിഭവ കേന്ദ്രത്തിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
പഠനം പല കാരണത്താൽ മുടങ്ങി
പ�ോയ കുട്ടികൾക്കു തുടർന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ബ്രിഡ്ജ്
സ്കൂളിൽ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ
എഴുതിയ അഞ്ച് പേരും പാസായി.

പത്താം തരം തുല്യത വഴി ഹയർസെക്കൻഡറി പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒൻപതു
കുട്ടികളിൽ ആറു പേർ വിജയിച്ചു. സ്കൂൾ
പഠനത്തിലെ ക�ൊഴിഞ്ഞു പ�ോക്ക്
തടയാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ഊരു തല
ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സിൽ 238 വിദ്യാർഥികളിൽ 222 പേർ തുടർ പഠനത്തിന്
അർഹരായി. ആദിവാസി മേഖലയിൽ
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കുട്ടികളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയും വിദ്യാഭ്യസ പ്രവർത്തനം
സക്തിപ്പെടുത്തുവാനും ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ബാലവിഭവ കേന്ദ്രം. 310
വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബ്രിഡ്ജ് സ്കൂൾ വഴി
ഇതുവരെ തുടർ പഠനം നേടിയത്.2446
കുട്ടികൾ നിലവിൽ ബ്രിഡ്ജ് ക�ോഴ്സ്
വഴി പഠനം തുടരുന്നു.

വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ
ഊരുന്യായം
ന്യായസമിതിയിലൂടെ……
പുതിയ 15 ന്യായാസമതികൾ രൂപികരിച്ചു. ന്യായാസമതി അദാലത്തിലൂടെ 6
കേസുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചു.
സെന്ററിൽ 11കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി 4
പേർക്ക് CWC വഴിനിയമസേവനംലഭ്യമാക്കി.6 കേസുകൾക്ക്ന്യായാസമിതിയിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹരണം സാധ്യമാക്കി. 2
കേസുകൾ ഫ�ോള്ളോ അപ്പ്ചെയിതു .

തമിഴ്നാട് SRLM കുടുംബശ്രീസന്ദർശിച്ചു.
കു ട ും ബ ശ്രീ പ്രവ ർ ത്ത ന ങ്ങ ൾ മ ന സ ി ല ാ ക്കു ന്ന ത ി ന്ത മ ി ഴ് നാ ട് സ ർ ക്കാരിന്റെ
SRLM
സംഘങ്ങൾ
17-05-19നുഅട്ടപ്പാടിസന്ദർശിച്ചു.കുടുംബശ്രീയുവാക്കൾക്ക്നടത്തിയപരിശീലങ്ങളുംകുടുംബശ്രീപദ്ധതിയിലേക്ക്യുവാക്കളെഎത്തിച്ചതുമായിബന്ധപ്

പെട്ട്നടത്തിയഇടപെടലുകൾമനസിലാക് കാ ന ും കു ട ും ബ ശ്രീ ന ട പ് പി ല ാ ക്കു ന്ന പ ദ്ധ ത ി ക ൾ അ റ ി യു ന്ന ത ി നുമ ാ ണ് ത മിഴ്നാട്SRLM
സംഘങ്ങൾഎത്തിയത്.
നകുപതിഊരുസമിതികക്കുപടിയിൽനടത്തുന്നDr.അംബേദ്ക്കർപരിശീലനകേന്ദ്രവും സംഘംസന്ദർശിച്ചു.

ബാല ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു
ഈ വർഷത്തെ ബാല ഗ�ോത്ര സമിതി,
ബാല ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാരവാഹികൾക്കുള്ള
പ്രത്യേക പരിശീലനവും നടത്തി. 2019
മെയ് 20 മുതൽ മുതൽ 23 വരെ കക്കുപ്പടി ഡ�ോ. ബി ആർ അംബേദ്കർ പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചാണ് പരിപാടി
സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിവിധ ഊരുകളിൽ
നിന്നും ബാലഗ�ോത്രസഭ പ്രതിനിധികളായി 300ൽ അധികം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.
ബാല ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തനം,
തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാരവാഹികൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതലകളും കടമകളും തുടങ്ങിയ
വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനവും
നൽകി. ശേഷം സത്യപ്രതിജ്ഞ ച�ൊല്ലി
പുതിയ
ഭാരവാഹികൾ
സ്ഥാനമേറ്റു.
പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യ യ�ോഗം
വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.
ആദിവാസി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായി 2019-20 പ്രവര്ത്തന വര്ഷത്തെ
പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഒന്നാണ്
18 വയസ്സായ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ഈ
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുക എന്നത്.
ഇതിലൂടെ 78 പുതിയ അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള്
രൂപീകരിച്ചു . നിലവില് 739 അയല്ക്കൂട്ടങ്ങള് ഈ പദ്ധതിയില് പ്രവര്ത്തിച്ചു
വരുന്നു.
പഞ്ചായത്ത്
സമിതി

പുതിയ
അയല്ക്കൂട്ടം

ആകെ

അഗളി
പുതൂര്
ഷ�ോളയൂര്
കുറുമ്പ
ആകെ

53
8
15
2
78

305
166
218
50
739

Dr. അംബേദ്ക്കർ പരിശീലന കേന്ദ്രം നടത്തിപ്പുകാര�ോട�ൊപ്പം തമിഴ്നാട് SRLM ടീം.

സർഗവസന്തം 2019 ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
അട്ടപ്പാടി : കുടുംബശ്രീ മിഷൻ
ആദിവാസി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി
ബാലവിഭവ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് സര്ഗ്ഗി വസന്തം 2019 കുട്ടികള്ക്കാ യുള്ള ബാല ഗ�ോത്ര പഞ്ചായത്ത് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗ�ോത്ര
സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുടെ
സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ വളർത്തുകയും കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും
സ്കൂൾ തല മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുക
തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങള�ോടുകൂടി മേയ് 3
മുതല് 6 വരെ കക്കുപ്പടി ഡ�ോ.ബി.ആര്.
അബേദ്കര് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ
വെച്ചാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പരിപാടിയില് സംഗീതം,ന്യത്തം,ചെണ്ട,-
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തബല,മ്യദംഗം,വയലിന്,കി ബ�ോർഡ്
തുടങ്ങിയവയുടെ പരിശീലനമാണ് കുട്ടികള്ക്ക്ങ നല്കിരയത്. കലാമണ്ഡലം
അഭിരാമി, കീബ�ോർഡിസ്റ്റ് വിന�ോദ്
കരിവടം, വയലിൻ ഫ്യൂഷനിൽ ഗിന്നസ്
ബുക്ക് റെക്കോർഡ് ജേതാക്കളായ വിഷ്ണു,ജിഷ്ണു, എന്നിവർ വിവിധ ക്ലാസുകള്
കൈകാര്യം ചെയ്തു. കലാ മത്സരങ്ങളാൽ ആവേശം നിറഞ്ഞ ക്യാമ്പിൽ
150 കുട്ടികൾ വിവിധ ഊരുകളിൽ
നിന്നു പങ്കെടുത്തു.അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ സൈതലവി പാല�ോളി
,പ്രോജക്ട് മാനേജർ സിന്ധു വി,ബാല
വിഭവ കേന്ദ്രം ചാർജ് വഹിക്കുന്ന
സുധീഷ് ,ജിഷ്ണു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

