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എസ്. ഹരികിഷ�ോർ  ഐഎഎസ്
എക്സിക്യൂട്ടീവ്ഡയറക്്ടർ
കു്ടുംബശ്ടീ

കുടുംബശ്രീ  ഇൻഫ�ൊ

നഗരശ്രദേ്ങ്ങളിഫെ 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ അംഗമൊകൊം
അയൽക്കൂട്ട രകൂ്രരീകരണവും ഉ്രജരീവന 
മൊർഗങ്ങൾ കഫടെത്ി നൽകുന്നതിനുള്ള 
സകൂക്ഷ് മ സംരംഭ രകൂ്രരീകരണവും മികച്ച നിെയിൽ 
്രുദരൊഗമിച്ചു വരികയൊണ്. നഗരങ്ങളിെുള്ളവർ
ക്ു കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടത്ിൽ അംഗമൊകൊ
നുള്ള സുവർണൊവസരമൊണിത്.

നഗരശ്രദേ്ങ്ങളിൽകു്ടുംബശ്ടീഅംഗമല്ലാത്തവർ
ക്ക് അയൽക്യൂട് അംഗമലാകലാം. നഗരശ്രദേ്ങ്ങ

ളിൽകു്ടുംബശ്ടീസംഘ്ടനലാസംവിധലാനം്ക്്തപ്പെ്ടു
ത്തുന്ന്തിപ്റെഭലാഗമലായി2018പ്െശബുവരി20മു്തൽമലാർ
ച്ക്19വപ്രമുനിസിപെലാലിറ്ികളുംദകലാർ്രദറഷനുകളുമ്ട
ങ്ങുന്നനഗര്തദദേ്സ്വയംഭരണസ്ലാ്രനങ്ങളുമലായി
ദേർന്നുകു്ടുംബശ്ടീസ്രർ്ംക്ലാംപ്്രയ്ൻസംഘ്ടിപെി
ച്ിരുന്നു.ക്ലാംപ്്രയനിപ്റെെലമലായിലഭിച്വിവരങ്ങൾ
അ്ടിസ്ലാനമലാക്ിഇദപെലാൾനഗരശ്രദേ്ങ്ങളിൽകു്ടും
ബശ്ടീയിൽഅംഗമല്ലാത്തഅർഹരിൽശ്ദ്ധദകന്ദടീകരി
ച്ക്അയൽക്യൂട്രയൂ്രടീകരണവുംഉ്രജടീവനമലാർഗങ്ങൾ
കപ്ടെത്തിനൽകുന്ന്തിനുള്ളസയൂക്ക്മസംരംഭരയൂ്രടീക
രണവുംമികച്നിലയിൽ്രുദരലാഗമിച്ുവരികയലാണ്.നഗ
രങ്ങളിലുള്ളവർക്ുകു്ടുംബശ്ടീഅയൽക്യൂട്ത്തിൽഅം
മലാകലാനുള്ളസുവർണലാവസരമലാണിത്.

കുടുംബശ്രീയുഫട ദനതൃത്വത്ിൽ ഒരുക്ി 
നൽകിയിരുന്ന സംവിധൊനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും 
ശ്രചൊരമുള്ളതും വിറ്റുവരവുള്ളതുമൊയ 
ദമഖെ മൊസച്ചന്തകളൊണ്. ദകരളത്ിഫെ 
എല്ൊ ദ്ൊക്ുകളിെും മുനിസിപ്ൊെിറ്റികളിെും 
ദകൊർ്രദേഷനുകളിെും മൊസത്ിൽ ഒന്നു 
വരീതമൊണ്  മൊസച്ചന്തകൾ സംഘടിപ്ിക്ുന്നത്.

കുടുംബശ്രീ സംരംഭകർക്ഷ് 
മൊസച്ചന്തകൾ
കു്ടുംബശ്ടീക്ുകടീഴിൽഇദപെലാൾഇരു്ര്തിനലായിര

ത്തിദലപ്റസയൂക്ക്മസംരംഭകരലാണുശ്രവർത്തി
ക്ുന്നത്.ഇ്തിൽ്രകു്തിയലധികവുംഉൽ്രലാേ

നദമഖലയിലലാണുള്ളത്,ദ്ഷിക്ുന്നവദസവനദമഖ
ലയിലും.ഇ്തിൽഉൽ്രലാേകദമഖലയിലുള്ളസംരംഭകരു
പ്്ടഉൽ്രന്നങ്ങൾഗുണദമന്മപ്കലാടെുംകലർപെുംമലായവു
മില്ലാത്ത്തുപ്കലാടെുംമികച്ുനിൽക്ുന്നവയലാണ്.വി്ര
ണനദമളകളിലുംദഹലാംദഷലാപെുകളിലുംമറ്ുദമളകളിലു
മലായലാണ്ഇത്തരംഉൽ്രന്നങ്ങൾവിറ്ഴിക്ലാറ്.

കു്ടുംബശ്ടീസംരംഭകരുപ്്ടഉൽ്രന്നങ്ങൾക്ുമികച്
വി്രണികപ്ടെത്തുന്ന്തിനുംവിൽ്രനയക്ുസഹലായക
മലാകുന്ന്തിനുംദവടെികു്ടുംബശ്ടീയുപ്്ടദന്തൃ്ത്വത്തിൽ
ഒരുക്ിനൽകിയിരുന്നസംവിധലാനങ്ങളിൽഏറ്വും ശ്ര
േലാരമുള്ള്തും വിറ്ുവരവുമുള്ള്തുമലായ ദമഖല മലാസച്
ന്തകളലാണ്.ദകരളത്തിപ്ലഎല്ലാദ്ലാക്ുകളിലുംമുനി
സിപെലാലിറ്ികളിലുംദകലാർ്രദറഷനുകളിലുംമലാസത്തിൽ
ഒന്നുവടീ്തമലാണുമലാസച്ന്തകൾസംഘ്ടിപെിക്ുന്നത്.്തി
രപ്ഞെ്ടുത്തസ്ലങ്ങളിൽഒന്നുമു്തൽഅഞ്ുേിവസം
വപ്രയലാണുമലാസച്ന്തകൾന്ടത്തുന്നത്.്തിരപ്ഞെ്ടുക്
പ്പെട്സിഡിഎസുകൾക്ലാണുസംഘലാ്ടനച്ുമ്തല.ദമൽ
ദനലാട്ംജില്ലാമിഷനുകളുംനിർവഹിക്ുന്നു.മലാസച്ന്ത
കൾകൃ്ത്മലായിന്ടത്തുന്ന്തിനലാൽപ്്രലാ്തുജനങ്ങൾക്ു
മലാസത്തിപ്ലലാരിക്ൽഇവിപ്്ടവന്നുകു്ടുംബശ്ടീസംരംഭ
കരുപ്്ടഗുണദമന്മയുള്ളഉൽ്രന്നങ്ങൾവലാങ്ങലാനും്രു്തു
ഉൽ്രന്നങ്ങൾകടെറിയലാനുംവലാങ്ങലാനുമുള്ളഅവസര
മലാണുലഭിക്ുന്നത്.

ഈവർഷമലാണുമലാസച്ന്തകൾകൃ്ത്മലായിന്ടപെലാ
ക്ലാനുള്ളന്ട്ര്ടികു്ടുംബശ്ടീകകപ്ക്ലാടെത്.ശ്രളയ
ബലാധഈ ശ്രവർത്തനപ്ത്തയുംബലാധിപ്ച്ങ്ിലും മിക
ച്രടീ്തിയിലലാണ്ഇദപെലാൽമലാസച്ന്തകൾസംഘ്ടിപെിച്ു
വരുന്നത്.ഈസലാമ്പത്തികവർഷംഇ്തുവപ്ര2.15ദകലാ്ടി
രയൂ്രയുപ്്ടവിറ്ുവരവലാണുമലാസച്ന്തകൾവഴിയുടെലായി
രിക്ുന്നത്.753ൽഏപ്റമലാസച്ന്തകൾഇ്തുവപ്രസംഘ
്ടിപെിച്ുകഴിഞെു.മലാസച്ന്തകളിൽഉൽ്രന്നങ്ങൾസ്ി
രമലായിഎത്തിക്ുന്ന്തിനുകു്ടുംബശ്ടീസംരംഭകപ്രല്ലാ
വരുംശ്മിക്ണം.കു്ടുംബശ്ടീഉൽ്രന്നങ്ങൾവലാങ്ങുന്ന
്തിനുനിങ്ങളുപ്്ട ശ്രദേ്ത്തുസംഘ്ടി
പെിക്ുന്നമലാസച്ന്തകളിദലക്ുവലായ
നക്ലാദരവരും എത്തണപ്മന്നും അ
ഭ്ർ്ിക്ുന്നു.

ശകിസമസ–ന്യൂഇയർകലാലംഏവർക്ും
്ുഭശ്ര്തടീക്യുപ്്ടകലാലമലാണ്.ശകി
സമസദകക്ക്വി്രണിയിലയൂപ്്ടഈ

ദമഖലയിൽവ്ക്്തിമുശേ്ര്തിപെിക്ലാനലായിക്ടു
ത്ത്രരിശ്മംന്ടത്തുന്നഒരുകു്ടുംബശ്ടീവനി
്തയുടെക്,്രലാലക്ലാട്ജില്യിൽ.ദേരലാമംഗലംദകലാ
രം്രറമ്പക്റഹടീംമ്ൻസിലിൽഐഷറഹിം.ദഹലാം
സകറ്ൽദഹലാട്ൽആ്ൻഡ്ദബക്ക്എന്നസംരം
ഭത്തിന്ഐഷ്തു്ടക്മിട്ിട്ക്അധികകലാലമലായില്.
ശകിസമസവരുന്നദ്തലാപ്്ട്തപ്റെഈപ്കലാച്ുസം
രംഭത്തിനു് ക്്തമലായഅ്ടിത്തറലഭിക്ുപ്മന്നശ്ര
്തടീക്യലാണ്ഐഷയക്ുള്ളത്.

നലാലുവർഷമലായികിളിയല്യൂരിപ്ല
നന്ദനം കു്ടുംബശ്ടീഅയൽക്യൂട്
ത്തിൽഅംഗമലാണ്ഐഷ;ഒപെം
ദഹലാംസകറ്ൽ കദെശ്ടീ
എന്നകദെയയൂണിറ്ിലും..
കു്ടുംബശ്ടീ സംഘ്ടിപെി

ആ്ംസൊ കൊർഡുകളിെും 
വവവിധ്യങ്ങൾ ഏഫേ.  എന്നൊൽ 
ഇത്രത്ിെുള്ള കൊർഡുകഫളഫയല്ൊം 
ദതൊൽപ്ിക്ൊനൊകുന്ന 
ആ്ംസൊ കൊർഡുകൾ തയൊേൊക്ി 
ശകിസ് മസ് – ന്യകൂ ഇയർ കൊെം  സംതിങ് 
സ് ഫ്രഷൽ  ആക്ുന്ന കുേച്ചുദ്രരുടെഷ്.

വലാട്സആപെും ദെസബുക്ും എസഎംഎസും അ്ട
ക്ംസദന്ദ്ങ്ങൾകകമലാറലാ്ൻഅനവധി്രു്തുവിേ്
കളലാണ് ഓദരലാ േിനവും എത്തിപ്ക്ലാടെിരിക്ുന്നത്.

എന്നലാൽശകിസമസുംന്യൂഇയറുംഎന്നു്രറയുന്നഉ്ട്ൻ്തപ്ന്നഏവ
രുദ്ടയുംമനസ്ിദലക്ക്ഓ്ടിപ്യത്തുന്നഒന്നലാണുശകിസമസ–ന്യൂഇയർ
കലാർഡുകൾ.അ്തിൽകുറിച്ിട്സദന്ദ്ങ്ങൾഏവർക്ുംഅശ്തദമൽ
ശ്രിയങ്രമലാണ്.്തുറക്ുദമ്പലാൾ്രലാട്ു്രലാ്ടുന്ന്തുമു്തലുള്ളഅദഭു്ത
ങ്ങൾഒരുക്ിവയക്ുന്ന്ത്ടക്ംആ്ംസലാകലാർഡുകളിലുംകവവിധ്
ങ്ങൾഏപ്റ.എന്നലാൽഇത്തരത്തിലുള്ളകലാർഡുകപ്ളപ്യല്ലാംദ്തലാൽ്രി
ക്ലാനലാകുന്നആ്ംസലാകലാർഡുകൾ്തയലാറലാക്ിശകിസമസ–ന്യൂഇയർ
കലാലംസം്തിങ്സപ്്രഷൽആക്ുന്നകുറച്ുദ്രരുടെക്.മലാനസികപ്വ
ല്ുവിളിദനരി്ടുന്നകുട്ികൾക്ുദവടെികു്ടുംബശ്ടീ്തദദേ്സ്വയംഭര
ണസ്ലാ്രനങ്ങളുമലായിസഹകരിച്ുന്ടത്തുന്നബഡ്സസ്ലാ്രനങ്ങ
ളിൽനിന്നുള്ളമി്ടുക്ന്മലാരുംമി്ടുക്ികളുമലാണ്അവർ.

2004ൽ ്തിരുവനന്ത്രുരം ജില്യിപ്ല പ്വങ്ങലാനയൂർ ്രഞ്ലായത്തിൽ
ആരംഭിച്ബഡ്സസ്ലാ്രനത്തിപ്ല54കുട്ികൾദേർന്നു2012മു്തലലാ
ണുശകിസമസ–ന്യൂഇയർകലാർഡ്നിർമലാണംആരംഭിച്ത്.കു്ടുംബശ്ടീ
്തിരുവനന്ത്രുരംജില്ലാമിഷ്ൻനൽകിയമലാർഗനിർദേ്ംഅനുസരിച്ക്

   മധുരിക്ും 
വിജയഗൊഥ...

ക്ുന്ന്തുംഅല്ലാത്ത്തുമലായഅനവധിദമളകളിൽഐഷയുംസം
ഘവുംേംബിരിയലാണിഉൾപ്പെപ്്ടയുള്ളസ്വലാേയൂറുംവിഭവങ്ങളുമലായി
സ്ിരംസലാന്നിധ്മലായിരുന്നു.

ജയൂകലയിൽ്രലാലക്ലാട്ജില്ലാമിഷപ്റെആഭിമുഖ്ത്തിൽനൽകി
യ20േിവസപ്ത്തദബക്ിങ്്രരി്ടീലനക്ലാസ്ിൽ്രപ്ങ്്ടുത്ത്തും
വഴിത്തിരിവലായി.്രരി്ടീലനംകഴിഞെദ്തലാപ്്ടദകക്ക്,ദേലാക്ദലറ്ക്
്തു്ടങ്ങിയമധുര്രലഹലാരങ്ങളുപ്്ടഉൽ്രലാേനംവഴിജടീവി്തമലാർഗം
കപ്ടെത്തുകപ്യന്നേൃഢനിശേയത്തിൽഐഷഎത്തി.ശ്രവലാസി
യലായഭർത്തലാവ്റഹടീമിപ്റെ്രയൂർണ്രിന്തുണയിൽദഹലാംസകറ്ൽ

ദഹലാട്ൽആ്ൻഡ്ദബക്ക്എന്നസ്ലാ്രനത്തിന്അങ്ങപ്നയലാ
ണുനവംബർരടെിന്ഐഷ്തു്ടക്മി്ടുന്നത്.

ദനരദത്ത്തപ്ന്നഐഷയുപ്്ടദകക്ുകൾക്ക്ആവ
്്ക്ലാർഏപ്റയുടെലായിരുന്നു.്രു്തിയസംരംഭം്തു്ട
ങ്ങിയദപെലാൾത്തപ്ന്നഒദട്പ്റഓർഡറുകൾ.ശകിസമ
സദകക്ക്വി്രണിലക്്മിട്ക്വ്്ത്സ്തദകക്ു
കളലാണ്ഐഷയുപ്്ടഅ്ടുക്ളയിൽ്തയലാറലായി
പ്ക്ലാടെിരിക്ുന്നത്.്ലാക്ക്ദെലാറസറ്ക്,കവറ്ക്
ദെലാറസറ്ക്,പ്റഡ്ദെലാറസറ്ക്്തു്ടങ്ങിസലാധലാര
ണമലായ്ടടീദകക്ക്,കപെക്ദകക്ക്,മലാർബിൾദകക്ക്
എന്നിവയുംഐഷ്തയലാറലാക്ിനൽകുന്നു.മുട്

ഉ്രദയലാഗിക്ലാത്തഎഗ്പ്ലസദകക്ലാണുസപ്്ര
ഷൽറ്ി.് ലാക്ക്ദെലാറസറ്ക്,കവറ്ക്ദെലാറസറ്ക്ദക

ക്ുകൾകിദലലാശഗലാമിനു450രയൂ്രനിരക്ിലുംപ്റഡ്
ദെലാറസറ്ക് 500രയൂ്രനിരക്ിലുമലാണുവിൽ്രന.കു
്ടുംബശ്ടീയിൽനിന്നുമികച്്രിന്തുണയലാണ്ഐഷ
യക്ുനൽകുന്നത്.

ഈശകിസമസകലാലത്തുനയൂദറലാളംഓർഡ
റുകപ്ളങ്ിലും്രയൂർത്തിയലാക്ലാപ്മന്നആത്മവി
്്വലാസമലാണ്ഐഷയക്ുള്ളത്.

ശകിസ് മസ് കൊർഡുകൾ 
സംതിങ് സ് ഫ്രഷൽ!

ബഡ്സസകയൂളിപ്ല്ടടീച്ർമലാരുംകുട്ി
കളുപ്്ടഅമ്മമലാരുംദേർന്നുകുട്ികപ്ള
കലാർഡ് നിർമലാണം ്രരി്ടീലിപെിക്ുക
യലായിരുന്നു.്തങ്ങളലാലലാവുംവിധംകലാർ
ഡുകൾ മദനലാഹരമലാക്ി ്തയലാറലാക്ി
അ്തിൽആനന്ദംകപ്ടെത്തുന്നുഈ
സ്ലാ്രനത്തിപ്ലകുട്ികൾ.്രഞ്ലായ
ത്തിപ്ലഇ്ടുവവലാർഡിൽ36പ്സറെക്സ്
ലത്തുരടെുനിലകളിലലായി3500േ്തു
രശ് അ്ടിയിലുള്ള പ്കട്ി്ടത്തിലലാണു
ബഡ്സസ്ലാ്രനംശ്രവർത്തിക്ുന്ന
ത്. ഇവി്ടുള്ളകുട്ികളുപ്്ട രക്ലാകർ
ത്തലാക്ൾക്ു (ശ്രധലാനമലായും അമ്മ
യക്ക്)വരുമലാനംമലാർഗംദന്ടിപ്ക്ലാ്ടു
ക്ുന്ന്തിനലായി സലാരി ഡികസനിങ്,
ആഭരണനിർമലാണം,ദ്രപെർബലാഗ്നിർ
മലാണംഎന്നിവയിപ്ലല്ലാം്രരി്ടീലനം
നൽകിവരുന്നു.വർണംഎന്നദ്രരിൽ
ഈഅമ്മമലാർ ദേർന്നക്ഒരുസയൂക്ക്മ

സംരംഭയയൂണിറ്ുംആരംഭിച്ുകഴിഞെു.മലാനസി
കപ്വല്ുവിളിദനരി്ടുന്നകുട്ിപ്യമുഴുവ്ൻസമ
യംശ്ദ്ധിദക്ടെിവരുന്നദ്തലാപ്്ടഅമ്മമലാർക്ു
്രലദപെലാഴുംവരുമലാനേലായകമലായഒരുപ്്തലാഴിൽ
പ്േയ്ലാ്ൻഅവസരംലഭിക്ലാപ്്തവരും.ഇ്തിപ്നലാ
രു്രരിഹലാരമലായലാണുകു്ടുംബശ്ടീദമൽക്പ്യ്
്ടുത്തക്ഈഅമ്മമലാർക്ലായികന്രുണ്്രരി്ടീ
ലനംനൽകിയത്.എസ.ധന്യലാണുസ്ലാ്രന
ദമധലാവി.ഷടീബ,ജയ,ഇന്ദുദലഖ,ജലാനകിഎന്നി
വരലാണുമറ്ക്അധ്ലാ്രകർ.മയൂന്നക്ആയമലാർ,ഓദരലാ
െിസിദയലാപ്്തറപെിസറ്ുംപ്ഹൽപെറുംകുക്ുംകയൂ
്ടലാപ്്തകശഡവറുംഈസ്ലാ്രനത്തിപ്റെശ്രവർ
ത്തനങ്ങളുപ്്ടഭലാഗമലാകുന്നു.

ബഡ് സ് സ്ഥൊ്രനങ്ങൾ
ദകരളത്തിൽഇദപെലാൾ182ബഡ്സസ്ലാ്ര

നങ്ങളലാണുകു്ടുംബശ്ടീക്ുകടീഴിൽശ്രവർത്തി
ക്ുന്നത്.200സ്ലാ്രനങ്ങൾകയൂ്ടിആരംഭിക്ലാ
നുള്ള ്തുക കു്ടുംബശ്ടീ കകമലാറിക്ഴിഞെു.
18വയസ്ിൽ്തലാപ്ഴയുള്ളകുട്ികൾക്ുബഡ്സ
സകയൂളുകളുംഅ്തിനുമുകളിൽശ്രലായമുള്ളവർ
ക്ുദവടെിബിആർസികളും(ബഡ്സറടീഹലാബി
ലിദറ്ഷ്ൻപ്സറെറുകൾ–്രുനരധിവലാസദകന്ദ
ങ്ങൾ).ബഡ്സസകയൂളുകളിൽ3331കുട്ികളും
ബിആർസികളിൽ 2834 ദ്രരുമുടെക്.്രകൽസമ
യത്തു്രരിേരണവുംവിവിധ്രരി്ടീലനങ്ങളും
സ്ലാ്രനങ്ങൾവഴിനൽകുന്നു.

വെങ്ങാനൂർ ബഡ്സ് സ്്ൂളിവെ ് ുട്ി
്ൾ ക്ിസ് മസ്–ന്ൂ ഇയർ ് ങാർഡു്ളുവെ 

നിർമങാണത്ിൽ.


