
�ാലസൗഹൃദ പചോ�ത്തിനുള്ള 
ആദഥ്യച്ത്ത യദശീ� അരംഗീകാ�രം 

യകാലഴി ഗ്ാമപചോ�ത്തിന് ലഭിച്ചു. 
സാമൂഹഥ്യ വികസനത്തിച്റെ അടിസ്ാന 
ഘടകരം കുട്ികളച്ട വളരചെയ്ക്കുരം  വികസന
ത്തിനുരം ആയ�ാഗഥ്യദാ�കമാ� അന്�ീ
ക്ഷരം സൃഷ്ിക്കുക എന്ന വീക്ഷണത്തിച്റെ 
അടിസ്ാനത്തില് പ്ായദശിക ഭ�ണകൂ
ടങ്ങള്ക്ക് പ്യചാദനയമകുന്നതിനാ�ി 
രൂപകല്പന ച്ചയ്ിട്ടുള്ളതാണ് �ാലസൗ 
ഹൃദ പചോ�ത്ത് പു�സ്കാ�രം. 2017-18 
വരഷച്ത്ത പ്വരത്തന മികവിനാണ് 
യകാലഴി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് ഒന്നാരം സ്ാ
നയത്തക്ക് ച്തച്�ഞ്ഞടുക്കച്്ട്ത്. യൂണി
ച് സ ഫ ി ച് റെ  സ ഹ ക � ണ യ ത്ത ാ ച് ട 
കില�ില് പ്വരത്തിക്കുന്ന കചല്ഡ് 
റിയസാഴ്് ച്സറെറില് (സി.ആര.സി) �ാല
സൗഹഥ്യദ തയദേശ ഭ�ണരം എന്ന ആശ�
ത്തിന് തുടക്കരം കുറിചെത് 2016 ലാണ്. കില 
ഡ�റക്ടര യഡാ. യജാ�് ഇളമണ്, കില 
അയസാസിയ�റ്റ് യപ്ാഫസറുരം സി.ആര.
സി. അദ്ധഥ്യക്ഷനുമാ� യഡാ. പീറ്റര എരം. 
�ാജ്, ഫാക്കല്റ്റികളാ�. കാളിദാസന്,
ഭാസ്ക�ന് പള്ളിക്ക� , ടി എസ് സജീവന്     
തുടങ്ങി�വരുച്ട മാരഗ്ഗനിരയദേശത്തിലാ
�ിരുന്നു കാ�ഥ്യക്രമരം.  

ഐകഥ്യ�ാഷ്ട സരംഘടന വിഭാവനരം 

ബാേസൗഹൃദ  തലദേശ�രണം:
പ്രഥമ ലദശതീയ പുരസ്ാരം
ലകാേഴി പഞ്ായത്ിനപ് 
 

വിജയഗ്റോഥ

ച്ചയ്യുന്ന കുട്ികളച്ട അവകാശങ്ങളാ� 
അതിജീവനരം, സരം�ക്ഷണരം, പങ്കാളിത്തരം, 
വികസനരം എന്നിവ�ിലൂന്നി�ാണ് കരമ് 
പ�ിപാടി  ഏച്റ്റടുത്തത് . കുട്ികളച്ട ഗ്ാമ 
സഭ, വരക്കിരംഗ് ഗ്രൂ്ിയലക്കുള്ള അവരുച്ട 
നാമനിരയദേശരം, വികസന ച്സമിനാറിച്ല 
പങ്കാളിത്തരം , �ാലപാരലച്മറെ്, �ാലസഭ 
ശാക്തീക�ണരം, അങ്കണവാടികളില് �ാല 
യമള,  ട്രാഫിക് യ�ാധവല്�ണരം, ലഹ�ി 
വിരുദ്ധ കബ്ബുകള്, സ്റ്റുഡന്സ്  യപാലീസ് 
യകഡറ്റ്,  പ�ിസ്ിതി സരം�ക്ഷ ണരം, 
ഹ�ിത വിദഥ്യാല�രം എന്നിങ്ങച്ന കവവി 
ധഥ്യവരം കവപുലഥ്യവമാരന്ന പ�ിപാടികള്, 
അങ്കണവാടികളച്ട നവീക�ണരം,  ഫ്രടെ് 
ഓഫീസില് മുലയൂട്ല് മുറി, കുറ്റൂര ഗവ. എല്.
പി. സ്കൂളില് സ്ാരട്്  കാസ്സ് റരം,  ഗണിത 
ലാ�്, കജവകവവിധഥ്യ ഉദഥ്യാനരം, കുറ്റൂര 
ഗവ. ചന്ദ്രച്മയമ്ാറി�ല് ഹ�ര ച്സക്കറെറി  
സ്കൂളില് നക്ഷത് വനരം,  കജവ കവവിധഥ്യ 
പാരക്ക്, 12 സ്ാരട്് കാസ് റമുകള് എന്നി
ങ്ങച്ന പട്ിക നീളന്നു.  49 �ാലസഭകളി
ലാ�ി 977 അരംഗങ്ങള് നിലവിലുടെ്.

ഭിന്നയശഷിക്കാരക്കുരം കുട്ികള്ക്കു 
മായുള്ള നിര�ന്ിത വക�ിരുത്തല് 
പദ്ധതി വിഹിതത്തിച്റെ 5 ശതമാനരം 
ആച്ണങ്കിലുരം 2016-17 ല് 35 ശതമാനവരം  
(52,70,351 രൂപ) 2017-18 ല്  38 ശതമാനവരം 

( 72,88,000രൂപ), 2018-19 ല്    42 ശതമാന 
വരം (56,18,000രൂപ ), 2019-20 വരഷയത്ത
ക്ക് 46.9   ശതമാനവരം ആണ് പചോ�ത്ത് 
നീക്കിച്വചെത്. 

ഇതിനുപുറച്മ യസ്പാണ്സരഷി്ിലുച്ട
യുരം സന്നദ്ധപ്വരത്തനത്തിലൂച്ടയുമാണ് 
പചോ�ത്ത്  പദ്ധതികള്ക്കാ�ി ആവശഥ്യ
മുള്ള തുക പൂരണ്മായുരം സ്വരൂപിക്കുന്നത്.  
കുട്ികള്ക്ക് എതിച്�യുള്ള അതിക്രമങ്ങച്ള 
കുറിചെ് അറി�ാനുരം പ്തിയ�ാധ നടപടി 
സ്വീക�ിക്കാനുരം കക്രരം മാ്ിരംഗ്,  വാടിക 
ളച്ട സൗന്ദ�ഥ്യവല്ക്ക�ണരം, പചോ�ത്ത് 
കലബ്റി ചിട്ച്്ടുത്തി �ാലസൗഹൃദവരം 
ആകരഷവമാക്കല് തുടങ്ങി�വ പ്ാവരത്തി
കമാക്കി�ത് തൃശൂര ച്സറെ് യമ�ീസ് 
യകായളജിച്ല എരം.എസ്.ഡ�യൂ., �ി.
എസ്.ഡ�യൂ, എന്.എസ്.എസ്. വിദഥ്യാ
രത്ിനികള്, അരംഗനവാടി പ്വരത്തകര, 
കുടുരം�ശ്രീ പ്വരത്തകര എന്നിവ�ാണ്. 
യകാലഴി ഗ്ാമപചോ�ത്ത് കവസ് പ്സി
ഡറെ് ച്ജസ്സി യലാന്ന്, കില റിയസാഴ്് 
യപഴ്ണ് വി.ച്ക. ശ്രീധ�ന് എന്നിവരുച്ട  
സരംഘാടനവരം ഏയകാപനവമാണ്  ഈ 
യദശീ� പു�സ്കാ�രം ലഭിക്കുന്നിന് സഹാ�
കമാ�ത്.                                           1

പചോ�ത്ത് നയൂസ് സരവീസ്
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