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കുടുംബശ്രീ 
വിശേഷങ്ങൾ         
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
(എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കു്ടുംബശ്ടീ)

കുടുംബശ്രീയുമോയി ബന്ധപ്പെട്ു ശ്രവർത്ിക്ുന്നവർ 
അറിഞ്ിരിഷക്ണ്ടപ്െലോം ഈ ്രംകെിയിലുണ്ടട്. 
ഇക്ോര്ം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളോയ 
ബന്ധുമിശെോദികഷളോട് ഇന്നുെപ്ന്ന ്രറയുക

കു്ടുംബശ്ടീവഴസി കു്ടുംബാംഗങ്ങൾകും 
്സിഡസിഎസ് ചെയർപഴ്ൻമാർകും 
അയൽകയൂട് അംഗങ്ങൾകുചമാചക 

വസിവസിധ പരസി്ടീലനങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. പുതസി
യ പദ്ധതസികചെകുറസിച്ട് അറസിവു നൽകാനും 
മമഖലാ്ടസിസ്്ാനത്സിൽ  പരസി്ടീലനം നൽകാ
നുചമാചക ഇത്രം പരസി്ടീലന കെരസികൾ ശപ
മയാജനചപെ്ടുന്ു. പരസി്ടീലകരായസി വരുന്തു 
കു്ടുംബശ്ടീയുച്ടതചന് പരസി്ടീലന ശഗയൂപൊ
ചെന്തു കു്ടുംബശ്ടീവഴസി ന്ടത്ുന് പരസി
്ടീലനങ്ങെുച്ട വലസിയ ശപമത്കതയാണ്. കു
്ടുംബശ്ടീ അംഗങ്ങെും ശപവർത്കരും മനരസിട്ു 
മാസ്റ്റർ ചശ്ടയനസിമാരായസി മാറസിയസിട്ു മറ്റുള്ളവർ
കു പരസി്ടീലനം നൽകുന്തുവഴസി പരസി്ടീലക
നും ചശ്ടയനസിങ് ലഭസികുന് ആെും തമ്സിലുള്ള 
അന്തരം കുറയകാനും അതുവഴസി കയൂ്ടുതൽ 
താൽപര്മത്ാച്ട പരസി്ടീലനത്സിൽ പചകെ്ടു
കുവാൻ ആെുകൾ വരാനും ഇ്ടം നൽകുന്ു.

പരസി്ടീലനങ്ങൾ നൽകാൻ ഒരു ശഗയൂചപെന് 
ആ്യം 2005ൽ ആണ് ആദ്മായസി രയൂപംചകാ
ണ്ത്. അന്ു 36 മപരുച്ട കയൂട്ായമയായസി തു്ട
ങ്ങസിയ കു്ടുംബശ്ടീ പരസി്ടീലന ശഗയൂപെസിൽ ഇന്ു 
160 സ്്സിരം അംഗങ്ങെും 143 റസിമ്ാഴസ് മപ
ഴ്ൺമാരും 75 എകസ്മറ്റെൽ ശഗയൂപെസിൽ ഫാ
കൽറ്റസികെും അംഗങ്ങൊണ്. ഈ കഴസിഞ്ഞ 12 
വർഷത്സിനസി്ടയസിൽ ്ംസ്്ാനചത്ാട്ാചക 
19 ശഗയൂപെുകെസിലായസി 378 മപർ ശപവർത്സികുന്ു. 
ഓമരാ പരസി്ടീലന ശഗയൂപെും ്്വന്തമായസി ഓമരാ 
മപരസിലാണ് അറസിയചപെ്ടുന്ത്. ്ംസ്്ാനത
ലത്സിൽ എല്ാവചരയും മകാർത്സിെകസി ്സി
്ടസി്സി (കലക്ടടീവ് ഓഫ് ചശ്ടയനസിങ് ച്മറേഴസ്) 
എന് മപരസിൽ കൺമ്ാർഷ്വും ഉണ്ട്.

17 മകാ്ടസി രയൂപയുച്ട പരസി്ടീലനങ്ങൾ ഇവർ
വഴസി ന്ടപൊകസിയസിട്ുണ്ട്. ഈ വർഷം കു്ടുംബ
ശ്ടീ ്സിഡസിഎസ് ചെയർപഴ്ൻമാർകായും 
്സിഡസിഎസ് വവസ് ചെയർപഴ്ൺമാർകാ
യും എഡസിഎസ് ചെയർപഴ്ൻമാർകായും 
ന്ടത്സിയ പരസി്ടീലനങ്ങൊെു പരസി്ടീലന ശഗയൂ
പെട് ന്ടപൊകസിയ ഏറ്റവും പുതസിയ പദ്ധതസി.

കു്ടുംബശ്ടീയുച്ട തനതു പരസി്ടീലനങ്ങൾ 
കയൂ്ടാചത മറ്റു വകുപെുകെുച്ട പരസി്ടീലനങ്ങ
െും മമാട്സിമവഷൻ ലടീഡർഷസിപ് പരസി്ടീലനങ്ങ
െും ഈ ശഗയൂപെുകൾ ഏചറ്റ്ടുത്ു ന്ടത്ുന്ു. 
പഞ്ായത്ട്,  മൃഗ്ംരക്ഷെം, മൽ്്ചഫഡ്, 
്ുെസിത്വ മസിഷൻ,  വ്വ്ായം, മദ്ടീയ ശഗാമടീെ 
ആമരാഗ് മസിഷൻ, വസിദ്ാഭ്ാ്ം എന്ടീ വകുപെു
കെുച്ടയും പല പഞ്ായത്ുകെുച്ടയും പരസി
്ടീലന പദ്ധതസികൾ ചശ്ടയനസിങ് ്ടടീം ഏചറ്റ്ടുത്ു 

കുടുംബശേരീ ശ്രവർത്തകർ 
തന്നെ ്രരിേരീലകരായി 

വനെശതാന്ട ്രരിേരീലകനും
്രരിേരീലനം ശനടുനെവരും 

തമ്ിലുള്ള അകലം കുറയുനെു

കുടുംബശേരീ 
്രരിേരീലനം
ശവറിട്ട നല്ല മാതൃക

ന്ടപൊകസിവരുന്ു. വമമശകാ ്ംരംഭങ്ങൾ തു
്ടങ്ങാനും കാർഷസിക മമഖലയസിചല ശപവർത്ന
ങ്ങൾ ന്ടത്ാനും മാശതമല്, ഉയർന് നസിലവാ
രത്സിലുള്ള പരസി്ടീലനങ്ങൾ ആവസിഷകരസികാ
നും ന്ടപൊകാനും കു്ടുംബശ്ടീകു ചശ്ടയനസിങ് 
്ടടീമസിലയൂച്ട ് ാധസികുന്ു.

‘ഏക്ാതി’ന്റെ വിജയം
മകാഴസിമകാ്ടു ജസില്യസിചല പരസി്ടീലന ശഗയൂപൊ

ണ് ഏക്ാത്. പരസി്ടീലന പദ്ധതസികെസിൽ ഒതു
ങ്ങസിനസിൽകാചത ്്വന്തമായസി മറ്റു ശപവർത്ന
ങ്ങൾ ന്ടത്സി മുമന്റാൻ 12 മപർ അ്ടങ്ങുന് 
ഏക്ാത് ്ടടീം അംഗങ്ങൾ തടീരുമാനസിച്മപൊൾ 
വസിജയം അവരുച്ട കയൂച്ട നസിന്ു. ്്വന്തമായസി 
ഒരു പരസി്ടീലന ്ംവസിധാനം തു്ടങ്ങുകയാണ് 
ഏക്ാത് ആദ്മായസി ചെയതത്. മകാഴസിമകാ
ട് ജസില്യസിചല വ്ടകരയസിൽ വാ്ടക ചകട്സി്ടത്സിൽ 
100 മപർകട് ഇരസികാവുന് സ്മാർട്ട് പരസി്ടീലന 
ഹാെും 50 മപർകു താമ്സികാവുന് മഡാർമ
ശ്ടസിയും ചമസ് ് ൗകര്വും വലശബറസി ് ംവസിധാ
നവും ഒരുകസി ശപവർത്സിച്ുവരുന്ു.

2016 ഡസി്ംബറസിൽ കണ്യൂർ ജസില്യസിചല തൊ
പെസിൽ മൽ്ര പരടീക്ഷകൾകു തയാറാകുന് വസി
ദ്ാർ്സികൾകു കുറഞ്ഞ ചെലവസിൽ ചമച്ചപെ
ട് പരസി്ടീലനം നൽകുക എന് ലക്ഷ്മത്ാച്ട 
പസിഎസ് ് സി മകാച്സിങ് തു്ടങ്ങാൻ ഈ പരസി്ടീ
ലന ശഗയൂപെസിനു ് ാധസിച്ു. ഇവർ തു്ടങ്ങസിയ മചറ്റാ
രു നയൂതനാ്യമാെു ‘ചഫമസിമനർ’ എന്ു മപ
രസിട് കു്ടുംബശ്ടീ വനസിതാ മഹാസ്റ്റൽ. മകാഴസി
മകാ്ടു നഗരമധ്ത്സിൽ 45 മപർകു താമ്സി
കാവുന് ഇരുനസില ചകട്സി്ടം വാ്ടകയചക്ടു
ത്ു വനസിതാ മഹാസ്റ്റലായസി കു്ടുംബശ്ടീ ചശ്ട
യനസിങ് ്ടടീം ന്ടത്സിവരുന്ു. താമ്സികുന്
തസിൽ കയൂ്ടുതൽ മപരും മാ്വാ്ടകയകു താ 
മ്സികുന്വരാണ്.

മറ്റശനകം ആേയങ്ങൾ
മകാഴസിമകട് ജസില്യസിചല ചശ്ടയനസിങ് ്ടടീമസിചന

മപൊചല മറ്റു ജസില്കെസിചല ചശ്ടയനസിങ് ്ടടീമുകെും 
്്വന്തമായസി പദ്ധതസികൾ ആവസിഷകരസിച്ു ന്ടപൊ
കുന്തസിനു ശപാധാന്ം നൽകുന്ു. ചകാല്ം ജസി
ല്യസിചല ചശ്ടയനസിങ് ്ടടീമായ കർമ ് ംഘ്ടസിപെസിച് 
‘കർമ  ചഫസ്റ്റസിവൽ’ ഇതസിന് ഒരു ഉദാഹരെ
മാണ്. കു്ടുംബശ്ടീ ്ംരംഭകർകു വസിപെസി 
കചണ്ത്ാനും ഭക്ഷ്മമെ ന്ടത്ാനുംമവണ്സി 
്്വന്തമായസി ഒരു പദ്ധതസി ആവസിഷകരസിച്ട് ഒരാഴെ 
വദർഘ്മുള്ള വസിപെന മമെ ന്ടത്സിയതാണ് 
‘കർമ ചഫസ്റ്റട്’. ്ടടീമസിനു വരുമാനം ലഭസികാനും 
കു്ടുംബശ്ടീ ശപവർത്നം ്കതസിചപെ്ടുത്ാ
നും ഇത്രം പദ്ധതസികെസിലയൂച്ട ് ാധസികുന്ു.

കാവാലം ഉത്തരവാദിത്ത 
ടൂറി്ം ്രദ്ധതി
കാവാലം ശഗാമപഞ്ായത്ും കു്ടുംബശ്ടീ

യും ് ംയുകതമായസി മെർന്ു കുട്നാ്ടസിചറേ ശഗാ
മടീെ ഭംഗസിചയ ഉത്രവാദസിത് ്ടയൂറസി്ം പദ്ധതസി
യുച്ട ഭാഗമായസി വസിമനാദ ്ഞ്ാരസികൾകട് 
ആ്്വാദ്കരമായ രടീതസിയസിൽ ശപമയാജനചപെ
്ടുത്ുന്തസിചറേ ഭാഗമായസി ന്ടപെസിൽ വരുത്ാൻ 
മപാകുന്താെു കാവാലം ഉത്രവാദസിത് ്ടയൂ
റസി്ം പദ്ധതസി. കാവാലചത് മുഴുവൻ ജനങ്ങ
ചെയും ഉൾചപെ്ടുത്സി ന്ടപെസിലാകാൻ ഉമദേ്സി
കുന് ഈ പദ്ധതസിയുച്ട പയൂർെ ്ംഘാ്ടന
െുമതല കു്ടുംബശ്ടീയുച്ട ആലപെുഴ ജസില്യസി
ചല പരസി്ടീലന ശഗയൂപൊയ ഏക്ാതസിനാണ്.

ഇശപകാരം മസികച് പരസി്ടീലനം നൽകാനും 
്്വന്തമായസി ആ്യങ്ങൾ ന്ടപൊകസി കു്ടുംബ
ശ്ടീകു പുമരാഗതസി വകവരസികാൻ കയൂച്ട യാ
ശതചെയതും, കു്ടുംബശ്ടീ പരസി്ടീലന ശഗയൂപെു
കൾ വെരുന്ുചവന് കാര്ം വെചരയധസികം 
്മന്താഷം നൽകുന്ു.


