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

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

ഹരിതകേരളം
യാഥാർഥ്യമാക്കാം
കാ
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ർഷികസമൃദ്ധിയും ജലസംരക്ഷണ
വും ശുചിത്വ സംസ്കാരവും ലക്ഷ്യ
മാക്കി കേരള സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത മി
ഷൻ പദ്ധതിയാണു ‘ഹരിതകേരളം.’ പ്രാദേശി
ക പ്രത്യേകതകളും ആവശ്യകതകളും കണ
ക്കിലെടുത്ത് സമഗ്രമായ മാറ്റവും പ്രകൃതിയു
ടെ സംരക്ഷണവും പ�ൊതുജന ബ�ോധവൽക്ക
രണവുമ�ൊക്കെയാണു ‘ഹരിതകേരളം’ വിഭാ
വനം ചെയ്യുന്നത്.
‘ഹരിതകേരളം’ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിൽ
കുടുംബശ്രീ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു വലിയ പങ്കുണ്.ട്
പഞ്ചായത്ത്, വാർഡ് തലത്തിലുള്ള കുടും
ബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്ത
വും സക്രിയ പ്രവർത്തനവും വലിയ�ൊരു കൂ
ട്ടായ്മയുമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ താഴെത്തട്ടിൽ
മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി മുന്നേറാൻ സാധിക്കുക
യുള്ളൂ. ഇതിനായി ‘ഹരിത കേര
ളം മിഷൻ’ വിഭാവനം ചെയ്യു
ന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള
അറിവുകൾ കുടുംബശ്രീ
കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു
വേണം. ഇതിനായി

ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കാനും
മടിക്കരുത്.
ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യ
ങ്ങളും പദ്ധതികളും കൂടാതെ കുടുംബശ്രീ കു
ടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനാവുന്ന വരു
മാനദായകമായ പല പദ്ധതികളും ഈ മിഷ
ന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ സംരംഭരൂപത്തിലുള്ള പദ്ധ
തികൾ കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസുകൾ ഏറ്റെടു
ക്കണം. സ്വന്തം പഞ്ചായത്തിൽ സാമൂഹികരം
ഗത്തു പ്രവർത്തിക്കാനും അതിലൂടെ വരുമാ
നം കണ്ടെത്താനുമുള്ള വലിയ അവസരങ്ങളാ
ണു ‘ഹരിതകേരളം’ മിഷൻ തുറന്നുതരുന്നത്.
എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി
യിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിങ് മെഷീൻ സ്ഥാ
പിക്കാനും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച്
ഈ മെഷീനുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ചു പ�ൊടിയാക്കി
റ�ോഡ് ടാറിങ്ങിനായി ഉപയ�ോഗിക്കാനും ‘ഹരി
തകേരളം’ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമി
ക്ക ബ്ലോക്കുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഇതി
നായി പ്രോജക്ടുകൾ വയ്ക്കുകയും ചിലയിട
ങ്ങളിൽ ഇതു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
ഇതുകൂടാതെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷ്രെഡിം
ങ് (Shredding) യന്ത്രങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക്
അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു ക�ൊണ്ടു
വരാനുള്ള വലിയ നെറ്റ്വർക്കും കുടുംബ
ശ്രീ പ്രവർത്തകർക്കു സംരംഭ മ�ോഡലിൽ
ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ്. ‘ഹരിതകർമസേന’
എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പത്തോ ഇരുപ
ത�ോ പേരുടെ സംഘസംരംഭം
എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തുട
ങ്ങുമ്പോൾ കുടുംബശ്രീക്കാ
ണല്ലോ മികച്ച മാതൃകയിൽ
ഇതേറ്റെടുത്തു പ്രാവർത്തിക
മാക്കാൻ സാധിക്കുക.
‘ഹരിത കേരള’ മിഷനിൽ കു
ടുംബശ്രീ ഏറ്റെടുക്കുന്ന മറ്റൊ
രു മേഖല ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോ
ക്കോൾ ബിസിനസാണ്.
ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോൾ
പാലിക്കാൻ ഇന്നു
പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
നിന്നും ആവശ്യം

ഏറിവരികയാണ്. പല വ്യക്തികളും സ്ഥാ
പനങ്ങളും സ്വന്തം താൽപര്യത്തിനനുസരി
ച്ചു ‘ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോൾ’ പാലിക്കുന്നു
ണ്ട്. വിവാഹങ്ങളും പാർട്ടികളും തിരഞ്ഞെടു
പ്പും ഓഫിസുകളുമെല്ലാം ‘ഹരിത പ്രോട്ടോ
ക്കോളിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ ഇതിനായി വേ
ണ്ട സ്റ്റീൽ സാധനങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കു
കയും സാങ്കേതിക ഉപദേശവും സഹായവും
നൽകുന്ന സംഘങ്ങളുമായി മാറാൻ കുടുംബ
ശ്രീക്കു സാധിക്കും.
‘ഹരിത കേരള’ത്തിന്റെ മറ്റൊരു സ്വപ്നമാ
ണു കാർഷികസമൃദ്ധി. കുടുംബശ്രീയുടെ സം
ഘകൃഷി സംഘങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ
പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷിയിലേക്കു കടക്കേണ്ട
ത് ആവശ്യമാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ആവശ്യ
ത്തിനായുള്ള മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും ഉൽപാ
ദിപ്പിക്കുന്ന ‘സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം’ യാഥാർ
ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേ
ക്കു സംഘകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കണം. കൂടാതെ
വിഷരഹിതമായ നാടൻ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപാ
ദിപ്പിച്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കൈവരിക്കാനും സം
ഘകൃഷി വ്യാപിപ്പിച്ചേ തീരൂ. ഇതിലുപരി തരി
ശുരഹിത പഞ്ചായത്തായി മാറി മുഴുവൻ സ്ഥ
ലവും കൃഷിക്കായി ഉപയ�ോഗിച്ചു കാർഷിക
മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന
‘ഹരിതകേരള’ത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സജീവ
മാക്കാൻ സംഘകൃഷി സംഘങ്ങൾ മുന്നോ
ട്ടു വരേണ്ടതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഫലവൃക്ഷ
തൈകൾ നട്ടുവളർത്തിയും സംരക്ഷിച്ചും നാ
ടിന്റെ പച്ചപ്പു നിലനിർത്താൻ കുടുംബശ്രീയു
ടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം വേണം.
‘ഹരിത കേരള’ത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം ജല
സംരക്ഷണമാണല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളിൽ
‘കിണർ റീച്ചാർജിങ്ങിന്’ കണ്ണൂരിൽ തുടങ്ങി
യ കുടുംബശ്രീയുടെ ‘റെയിൻ ആർമി’യെക്കു
റിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. സമാനമായ ജലസം
രക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല കുടുംബശ്രീ
സിഡിഎസുകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയി
ട്ടുണ്.ട് ‘സുജലം’ മഴവെള്ള സംഭരണ പദ്ധതി
പാലക്കാടു ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയ
ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒരു പഞ്ചാ
യത്തിലെ 1000 കിണറുകൾ റീച്ചാർജ് ചെയ്യാ
നാണു ‘സുജലം’ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആസൂത്ര
ണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സംരംഭമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു വലിയ കൂട്ടാ
യ്മയായി മാറി ‘ഹരിത കേരളം’ യാഥാർഥ്യ
മാക്കാൻ കുടുംബശ്രീക്കു സാധിക്കും. ഇതി
നായി ഒരുമയ�ോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്കു
പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം.

കൈത്തണ്ടയിൽ ത�ൊട്ടുവിളിച്ചു. അനിതയു
ടെ ഉടൽ ഞെട്ടി. അവൾ, ഏത�ോ വിദൂരതയിൽ
നിന്നു വലി റിയപ്പെട്ടപ�ോലെ വിമലകുമാരിയ
മ്മയുടെ നേർക്കു പകച്ചു ന�ോക്കി.
‘‘നീയെന്താ ദുഃസ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി
യ�ൊ ണന്നമാതിരി...’’
തന്റെ കണ്ണിലും
കവിളത്തും കണ്ണീരുണ്ടെന്ന് അനിതയ്ക്ക്
ഇപ്പോഴാണു മനസ്സിലായത്. അവൾ ആദ്യം

പുറംകൈക�ൊണ്ടും പിന്നെ സാരിത്തലപ്പു
ക�ൊണ്ടും അതു തുടച്ചു.
‘‘ഞാൻ ച�ോദിച്ചിട്ട് നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.’’
വിമലകുമാരിയമ്മ ആകാംക്ഷയ�ോടെ ന�ോ
ക്കി. അനിത എന്തോ പറയാൻ ഭാവിച്ചിട്ട് അതു
വേണ്ടെന്നുവച്ച് ഇടതുകൈയുടെ കൈപ്പടം
ന�ോക്കി രണ്ടു നിമിഷം ഇരുന്നു. പിന്നെ വിമ
ലകുമാരിയമ്മയുടെ നേർക്കു മുഖം തിരിച്ചു.

‘‘എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാ അമ്മേ... എന്റെ മാ
ത്രം... ആരേം പഴിക്കാനില്ലെനിക്ക്...ഞാൻ തെ
റ്റു ചെയ്തു. അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു.
ഇപ്പഴും അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്രേം
അറിഞ്ഞാപ്പോരേ...’’
വിമലകുമാരിയമ്മ തൃപ്തിവരാതെ അവളു
ടെ മുഖത്തേക്കു ന�ോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
(തുടരും)
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മലയാള മന�ോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്

