
ലമക്ിങട് ആന് ഇും്രാക്ടട് എന്ന ഈ 
ലലഖന ്രരമ്പര 100ഉും 200ഉും കെ
ന്നലപൊടഴാടക് ശ്രലത്ക ലലഖന
ങ്ങള് വഴി നിങ്ങളുമായി അതിടറെ 
സലന്ാഷും ്രങ്കുവച്ചിരുന്നുവലലൊ. 
ഇന്നട് ലമക്ിങട് ആന് ഇും്രാക്ടട് 
500ടലത്തിയതിടറെ ആഹ്ാദവും 
ഏവരുമായി ്രങ്കുവയ്കടട്ട. 

ഒരു വലിയ െരീും വര്ക്ിടറെ �ലമാണട് 
ഈ ലലഖന ്രരമ്പരയിലൂടെ ഞങ്ങള് 
അവതരിപെിച്ചുവരുന്നതട്. കുടുംബശ്രീ 
സാമൂ�്ാധിഷ്ിത സുംഘെനാ സും
വിധാനത്തിടറെ ഭാഗമായ ഓലരാരു
ത്തരുടെയുും ഈ ശതിതല സുംഘെനാ 
സുംവിധാനത്തിനട് പൂര്ണ് ്രിന്തുണ

ലമക്ിങട് ആന് ഇും്രാക്ടട് 
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ലയകുന്ന ഉലദ്ാഗസ്ഥരുടെയുും മികവും കഠിനാദ്ധ്വാ
നവമാണട് ലമക്ിങട് ആന് ഇും്രാക്ടട് എന്ന ഈ 
്രരമ്പരയിടല ലലഖനങ്ങെിലൂടെ ശ്രതി�ലിക്കുന്ന
തട്. കുടുംബശ്രീയുടെ ്രദ്ധതി നിര്വ്വ�ണടത്തയുും 
പുതുതായി ആവിഷട് ക്രിക്കുന്ന ആ്യങ്ങടെയുടമ
ലൊും ഈ ്രരമ്പരയിലൂടെ ഞങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ട് 
്രരിെയടപെടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഈ ലലഖനങ്ങള് തയാറാക്കുന്നതുും നിങ്ങെിലലടക്
ത്തിക്കുന്നതുും മടറൊരു െരീും വര്ക്ിലൂടെയാണട്. ഞാന് 
നല്കുന്ന ലലഖനങ്ങള്ക്കുള്ള അെിസ്ഥാന വിവര
ങ്ങള് ലഭ്മാക്ി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതുും എഡിറ്റുും 
സെപ്പുും ടെയ്ന്നതുും ലയാജിച്ച ല�ാലട്ടാകള് ടതര
ടഞ്ഞടക്കുന്നതുും സെതന്.ജിയാണട് (Chaithanya 
G Retheesh). മഞ്ജരി അല്ാകാണട് (Manjari 
Asok) ലലഖനങ്ങള് ഇുംഗ്രീഷിലലക്ട് ്രരിഭാഷ 
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ലനതൃത്വും ടകാടക്കുന്നവര്ക്കുള്ള അും
ഗരീകാരമായുും െരീമുകളുടെ മികവിനള്ള 
ലശ്രാത്ാ�നവും ശ്രലൊദനവമായു
ടമാടക് ഈ ലലഖനങ്ങടെ കണ
ക്ാക്കുന്നവരുമുണ്ട്. കൂൊടത കുറച്ചട് 
വര്ഷങ്ങള്ക്ട് ല്ഷും ഇക്ാലയെ
വില് കുടുംബശ്രീ നെത്തിയ വിവിധ 
ശ്രവര്ത്തനങ്ങടെക്കുറിച്ചട് വായിച്ച
റിയാന് ഉതകുന്ന ഒരു 'ലഡാകയുടമ
ലറെഷന്' ശ്രവര്ത്തനും കൂെി ഈ 
ലലഖന ്രരമ്പരയിലൂടെ സാധ്മാ
യിരിക്കുന്നു. ഇതുവടര എഴുതിയ 500 
ലലഖനങ്ങളുും www.kudumbashree.
org/pages/183#edpage-tab-7 
എന്ന ലിങ്ില് തരീയതി അനസരിച്ചുും 
വിഷയങ്ങള് അനസരിച്ചുും നല്കി
യിട്ടുണ്ട്. താത്്രര്മുള്ളവര്ക്ട്  ഈ 
ലിങ്ട് സന്ദര്്ിച്ചട് ലലഖനങ്ങള് വാ
യിക്ാനാവന്നതാണട്. കുടുംബശ്രീ 
െരീമിടറെ ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് ‘ലമക്ിങട് 
ആന് ഇും്രാക്ടട്‘ ലലഖന ്രരമ്പരയി
ലൂടെ നിങ്ങള്ക്ട് മുന്നില് അവതരി
പെിക്ാന് കഴിഞ്ഞതില് ലഡാകയുടമ
ലറെഷന് നെത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ 
െരീമിനള്ള സലന്ാഷും, ്രരമ്പര 500 
തികച്ച ലവെയില് ഒരിക്ല്ക്കൂെി 
്രങ്കുവയ്കടട്ട.

ടെയ്ന്നതട്. ലലഖനങ്ങള് ടവബസസറെില് അലലൈാഡട് 
ടെയ്ന്നതുും വിവിധ വാെട് സട്ആപെട് ശരൂപ്പുകെിലൂടെയുും 
മറ്റുും താലഴത്തട്ടിലലക്ട് എത്തിക്കുന്നതുും ബി.എസട്. 
ശ്രീബാലാണട് (Sreebal Neyyattinkara). എസട്. 
അരുണ് ലലഖന ്രരമ്പരയ്കട് ആവ്്മുള്ളലപൊള് 
ല്രാസ്ററുകള് തയാറാക്കുകയുും എലൊ ലലഖനങ്ങളുും 
ഡിസസന് ടെയ്തട് തുെര്വായനയ്കായി അവസരടമാ
രുക്കുകയുും ടെയ്ന്നു. 

്രദ്ധതികടെക്കുറിച്ചുള്ള ആ്യവിനിമയും �ലശ്ര
ദമായി നെത്താന് ഇത്തരത്തിലൂടെയുള്ള ലലഖനങ്ങ
െിലൂടെ കഴിയുന്നുടവന്നതാണട് ഈ ്രരമ്പരയില് 
നിന്നട് ്രഠിച്ച ്രാഠും. മികച്ച രരീതിയില് നെക്കുന്നു
ടവന്നട് ലതാന്നുന്ന ശ്രവര്ത്തനങ്ങള് താലഴത്തട്ടില് 
കൃത്മായി എത്താത്തതട് സുംബന്ിച്ചുും ്രദ്ധതി 
നിര്വ്വ�ണത്തിലള്ള മറെട് ശ്ര്ട് നങ്ങടെക്കുറിച്ചുമുള്ള 
ആത്മാര്തമായ ശ്രതികരണങ്ങള് ലഭിക്ാനും 
അതട് അനസരിച്ചട് നിര്വ്വ�ണും ടമച്ചടപെടത്താനും 
കഴിയുന്നു. പുതിയ ആ്യങ്ങള് ലഭിക്ാനും കൂടതല് 
സുംലയാജനങ്ങള് സാധ്മാക്ാനും കുടുംബശ്രീയുടെ 
ശ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ വി്ദാും്ങ്ങള് കൂടതല് ജന
ങ്ങെിലലടക്ത്തിക്ാനടമാടക് ഈ ലലഖന ്രര
മ്പരയിലൂടെ സാധിച്ചുടവന്നുള്ളതില് ഞങ്ങളുടെ െരീും 
ഏടറ സലന്ാഷിക്കുന്നു. 

കുടുംബശ്രീയുടെ വിവിധ ശ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ട് 
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