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തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയുന്നു

കു

ടുംബശ്രീവഴി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും
സിഡിഎസ് ചെയർപഴ്സൻമാർക്കും
അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾക്കുമ�ൊക്കെ
വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. പുതി
യ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിവു നൽകാനും
മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശീലനം നൽകാ
നുമ�ൊക്കെ ഇത്തരം പരിശീലന കളരികൾ പ്ര
യ�ോജനപ്പെടുന്നു. പരിശീലകരായി വരുന്നതു
കുടുംബശ്രീയുടെതന്നെ പരിശീലന ഗ്രൂപ്പാ
ണെന്നതു കുടുംബശ്രീവഴി നടത്തുന്ന പരി
ശീലനങ്ങളുടെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. കു
ടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും പ്രവർത്തകരും നേരിട്ടു
മാസ്റ്റർ ട്രെയ്നിമാരായി മാറിയിട്ടു മറ്റുള്ളവർ
ക്കു പരിശീലനം നൽകുന്നതുവഴി പരിശീലക
നും ട്രെയ്നിങ് ലഭിക്കുന്ന ആളും തമ്മിലുള്ള
അന്തരം കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി കൂടുതൽ
താൽപര്യത്തോടെ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടു
ക്കുവാൻ ആളുകൾ വരാനും ഇടം നൽകുന്നു.
പരിശീലനങ്ങൾ നൽകാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പെന്ന
ആശയം 2005ൽ ആണ് ആദ്യമായി രൂപംക�ൊ
ണ്ടത്. അന്നു 36 പേരുടെ കൂട്ടായ്മയായി തുട
ങ്ങിയ കുടുംബശ്രീ പരിശീലന ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നു
160 സ്ഥിരം അംഗങ്ങളും 143 റിസ�ോഴ്സ് പേ
ഴ്സൺമാരും 75 എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫാ
ക്കൽറ്റികളും അംഗങ്ങളാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 12
വർഷത്തിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ
19 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 378 പേർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഓര�ോ പരിശീലന ഗ്രൂപ്പും സ്വന്തമായി ഓര�ോ
പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സംസ്ഥാനത
ലത്തിൽ എല്ലാവരെയും ക�ോർത്തിണക്കി സി
ടിസി (കലക്ടീവ് ഓഫ് ട്രെയ്നിങ് സെന്റേഴ്സ്)
എന്ന പേരിൽ കൺസ�ോർഷ്യവും ഉണ്ട്.
17 ക�ോടി രൂപയുടെ പരിശീലനങ്ങൾ ഇവർ
വഴി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്.ട് ഈ വർഷം കുടുംബ
ശ്രീ സിഡിഎസ് ചെയർപഴ്സൻമാർക്കായും
സിഡിഎസ് വൈസ് ചെയർപഴ്സൺമാർക്കാ
യും എഡിഎസ് ചെയർപഴ്സൻമാർക്കായും
നടത്തിയ പരിശീലനങ്ങളാണു പരിശീലന ഗ്രൂ
പ്പ് നടപ്പാക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ പദ്ധതി.
കുടുംബശ്രീയുടെ തനതു പരിശീലനങ്ങൾ
കൂടാതെ മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ പരിശീലനങ്ങ
ളും മ�ോട്ടിവേഷൻ ലീഡർഷിപ് പരിശീലനങ്ങ
ളും ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നു.
പഞ്ചായത്ത്, മൃഗസംരക്ഷണം, മൽസ്യഫെഡ്,
ശുചിത്വ മിഷൻ, വ്യവസായം, ദേശീയ ഗ്രാമീണ
ആര�ോഗ്യ മിഷൻ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ വകുപ്പു
കളുടെയും പല പഞ്ചായത്തുകളുടെയും പരി
ശീലന പദ്ധതികൾ ട്രെയ്നിങ് ടീം ഏറ്റെടുത്തു

കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ
അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഈ പംക്തിയിലുണ്ട്.
ഇക്കാര്യം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ
ബന്ധുമിത്രാദികള�ോട് ഇന്നുതന്നെ പറയുക

കുടുംബശ്രീ
പരിശീലനം

വേറിട്ട നല്ല മാതൃക

നടപ്പാക്കിവരുന്നു. മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾ തു
ടങ്ങാനും കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ നടത്താനും മാത്രമല്ല, ഉയർന്ന നിലവാ
രത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാ
നും നടപ്പാക്കാനും കുടുംബശ്രീക്കു ട്രെയ്നിങ്
ടീമിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

‘ഏക്സാതി’ന്റെ വിജയം
ക�ോഴിക്കോടു ജില്ലയിലെ പരിശീലന ഗ്രൂപ്പാ
ണ് ഏക്സാത്. പരിശീലന പദ്ധതികളിൽ ഒതു
ങ്ങിനിൽക്കാതെ സ്വന്തമായി മറ്റു പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ നടത്തി മുന്നേറാൻ 12 പേർ അടങ്ങുന്ന
ഏക്സാത് ടീം അംഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ
വിജയം അവരുടെ കൂടെ നിന്നു. സ്വന്തമായി
ഒരു പരിശീലന സംവിധാനം തുടങ്ങുകയാണ്
ഏക്സാത് ആദ്യമായി ചെയ്തത്. ക�ോഴിക്കോ
ട് ജില്ലയിലെ വടകരയിൽ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ
100 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട് പരിശീലന
ഹാളും 50 പേർക്കു താമസിക്കാവുന്ന ഡ�ോർമ
ട്രിയും മെസ് സൗകര്യവും ലൈബ്രറി സംവിധാ
നവും ഒരുക്കി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.
2016 ഡിസംബറിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളാ
പ്പിൽ മൽസര പരീക്ഷകൾക്കു തയാറാകുന്ന വി
ദ്യാർഥികൾക്കു കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മെച്ചപ്പെ
ട്ട പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
പിഎസ്സി ക�ോച്ചിങ് തുടങ്ങാൻ ഈ പരിശീ
ലന ഗ്രൂപ്പിനു സാധിച്ചു. ഇവർ തുടങ്ങിയ മറ്റൊ
രു നൂതനാശയമാണു ‘ഫെമിനേർ’ എന്നു പേ
രിട്ട കുടുംബശ്രീ വനിതാ ഹ�ോസ്റ്റൽ. ക�ോഴി
ക്കോടു നഗരമധ്യത്തിൽ 45 പേർക്കു താമസി
ക്കാവുന്ന ഇരുനില കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കെടു
ത്തു വനിതാ ഹ�ോസ്റ്റലായി കുടുംബശ്രീ ട്രെ
യ്നിങ് ടീം നടത്തിവരുന്നു. താമസിക്കുന്ന
തിൽ കൂടുതൽ പേരും മാസവാടകയ്ക്കു താ
മസിക്കുന്നവരാണ്.

മറ്റനേകം ആശയങ്ങൾ
ക�ോഴിക്കേട് ജില്ലയിലെ ട്രെയ്നിങ് ടീമിനെ
പ്പോലെ മറ്റു ജില്ലകളിലെ ട്രെയ്നിങ് ടീമുകളും
സ്വന്തമായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാ
ക്കുന്നതിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ക�ൊല്ലം ജി
ല്ലയിലെ ട്രെയ്നിങ് ടീമായ കർമ സംഘടിപ്പിച്ച
‘കർമ ഫെസ്റ്റിവൽ’ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണ
മാണ്. കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർക്കു വിപണി
കണ്ടെത്താനും ഭക്ഷ്യമേള നടത്താനുംവേണ്ടി
സ്വന്തമായി ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് ഒരാഴ്ച
ദൈർഘ്യമുള്ള വിപണന മേള നടത്തിയതാണ്
‘കർമ ഫെസ്റ്റ്’. ടീമിനു വരുമാനം ലഭിക്കാനും
കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താ
നും ഇത്തരം പദ്ധതികളിലൂടെ സാധിക്കുന്നു.

കാവാലം ഉത്തരവാദിത്ത
ടൂറിസം പദ്ധതി
കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീ
യും സംയുക്തമായി ചേർന്നു കുട്ടനാടിന്റെ ഗ്രാ
മീണ ഭംഗിയെ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പദ്ധതി
യുടെ ഭാഗമായി വിന�ോദ സഞ്ചാരികൾക്ക്
ആസ്വാദ്യകരമായ രീതിയിൽ പ്രയ�ോജനപ്പെ
ടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ
പ�ോകുന്നതാണു കാവാലം ഉത്തരവാദിത്ത ടൂ
റിസം പദ്ധതി. കാവാലത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങ
ളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശി
ക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ സംഘാടന
ചുമതല കുടുംബശ്രീയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയി
ലെ പരിശീലന ഗ്രൂപ്പായ ഏക്സാതിനാണ്.
ഇപ്രകാരം മികച്ച പരിശീലനം നൽകാനും
സ്വന്തമായി ആശയങ്ങൾ നടപ്പാക്കി കുടുംബ
ശ്രീക്കു പുര�ോഗതി കൈവരിക്കാൻ കൂടെ യാ
ത്രചെയ്തും, കുടുംബശ്രീ പരിശീലന ഗ്രൂപ്പു
കൾ വളരുന്നുവെന്ന കാര്യം വളരെയധികം
സന്തോഷം നൽകുന്നു.
2017 സെപ്റ്റംബർ
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