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ഇ്ഷ്യെടിയല വടിവടിധ സുംസ്ാനങ്ങള്ക്ക് 
അവരുയെ ആവശഷ്യപ്രകാരും സ്ത്രീ 
കളുയെ കൂടൊെ്മ രൂപരീകരടിക്കുക, 
സൂക്്മ സുംരുംഭങ്ങള് ആരുംഭടിക്കാന് 
സ്ത്രീകള്ക്ക് ടകത്ാനങ്ങകുക, തനദേശ 
സ്ാപനങ്ങളുമായുള്ള സുംനൊജനും 
സാധഷ്യമാക്കടി അര്ഹമാെ അവകാശങ്ങള് 
സ്ത്രീകള്ക്ക് നനെടിയക്കാടക്കുക 
എന്നടിങ്ങയന വടിവടിധ നമഖലകളടില് 
എന്ആര്ഒ പ്രവര്ത്ടിക്കുന്നു. നടിലവടില് 
20 സുംസ്ാനങ്ങളുും ഒരു നകന്്രഭരണ 
പ്രന ദ ശ വ മ ാ െ ാ ണ്  കു ട ും ബ ശ്രീ 
എന്ആര്ഒ കരാറടിയലത്ടിെടിരടിക്കുന്നത്. 
ഇത്രത്ടിലുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളുമാെടി 
മുനന്നാടെ് നപാകുന്നതടിനടിയെൊണ് വടിവടിധ 
സുംസ്ാനങ്ങളടില് കുടെടികള് നനരടിടന്ന 
പ്രശ് നങ്ങള് ഞങ്ങളുയെ എന്ആര്ഒ െരീും 
ക്റടിഞ്ഞത്. പഠനും പാതടിവഴടിെടില് 
ഉനപക്ടിക്കുക, ബാലവടിവാഹും, 

നകരളത്ടിയല കുടുംബശ്രീ മാതൃക മറ്റ് 
സുംസ്ാനങ്ങളടിലുും രൂപരീകരടിക്കുകയെന്ന 
ലക്ഷ്യനത്ായെ വര്ത്ടിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീയുയെ 
നാഷണല് റടിനസാഴ് സ് ഓര്ഗടനനസഷന് 
(എന്ആര്ഒ) വടിഭാഗയത് Making an Impact 
03 ല് ഞാന് പരടിെെയപ്ടത്ടിെടിരുന്നുവനല്ാ. 
അമ്മമാരുയെ കൂയെ അെല്ക്കൂടെ നൊഗ 
ങ്ങളടിയലത്തുന്ന കുടെടികളുയെ  ഒരു കൂടൊെ്മ 
എന്ന നടിലെടില് തെക്കമടിടെ കുടെടികളുയെ 
കുടുംബശ്രീൊെ ബാലസഭകയളക്കുറടിച്ച് 
Making an Impact 20 ലുും എഴുതടിെടിരുന്നു. 
എന്ആര്ഒയുയെ പ്രവര്ത്നങ്ങളുയെ 
ഭാഗമാെടി ഇതര സുംസ്ാനങ്ങളടില് 
അവടിടയത് കുടെടികള്ക്ക് നവ്ടി 
ബാലസഭകള് രൂപരീകരടിക്കുന്ന പ്രവര്ത് 
നയത്ക്കുറടിച്ച് ഇയന്നഴുതാും.

2012ലാണ് എന്ആര്ഒ എന്ന പദവടി നകന്്ര 
സര്ക്കാര് കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് നല്കുന്നത്. 

എന്ആര്ഒയകിലൂതട കുടംബശ്ഷീ ബാലസഭാ 
ോതൃക പകര്ത്കി നാല് സംസ്ാനങ്ള്
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രൂപരീകരണും നെന്നുവരടികൊണ്. 
ഈ ബാലസഭകളടിലുംഗങ്ങളാെ 
കുടെടികള് ഒടെനവധടി പ്രവര്ത്നങ്ങളുും 
ന െ ത്തു ന്നു .  ബ ാ ല സ ഭ ക ളു യ െ 
പ്രവ ര് ത് ന ും  ന ടി െ ന് ത്ടി ക്ക ാ ന് 
ഗ്ാമവാസടികള്ക്കടിെെടില്ത്യന്നയുള്ളവയര 
റടിനസാഴ്  സ് നപഴ്  സണ്മാരാെടി 
യതരയഞ്ഞടത്് ചുമതല ഏല്പ്ടിച്ചടിട്ടുമു്്.

ത്ടിപുര, അസും, ഝാര്ഖണ്ഡ്, മണടിപ്പൂര് 
എന്നരീ സുംസ്ാനങ്ങളടിലാണ് ഇതവയര 
ബാലസഭാ രൂപരീകരണും ആരുംഭടിച്ചടിട്ടുള്ളത്. 
ത്ടിപുരെടില് 125 ബാലസഭകളടിലാെടി 1529 
കുടെടികളുും അസമടില് 1150 ബാലസഭകളടിലാെടി 
17,250 കുടെടികളുും ഝാര്ഖണ്ഡടിയല 2900 
ബാലസഭകളടിലാെടി 41,290 കുടെടികളുും 
മണടിപ്പൂരടിയല 20 ബാലസഭകളടിലാെടി 300 
കുടെടികളുും അുംഗങ്ങളാണ്.

കുടുംബശ്രീയുമാെടി കരാറടിയലത്ടിെടിരടിക്കുന്ന 
സുംസ്ാനങ്ങളടിയല പുതതലമുറയ്ക്ക് 
വഴടികാട്ടുന്ന രരീതടിെടില് ബാലസഭാ 
രൂപരീകരണവും മറ്റ് പ്രവര്ത്നങ്ങളുും 
ആസൂത്ണും യെയ് ്നെപ്ാക്കുന്ന എന്ആര്ഒ 
െരീമടിനും യമറെര്മാര്ക്കുും എയറെ എല്ാവടിധ 
ആശുംസകളുും നനരുന്നു.

മ ന ഷ ഷ്യക്ക െ ത് ടി ന്  ഇ ര െ ാ ക ല് , 
മെക്കുമരുന്ന് ഉപനൊഗും...ഇങ്ങയന 
നരീളുന്നു ഈ പ്രശ് നങ്ങള്. ഇതടിയനാരു 
പരടിഹാരയമന്ന നടിലെടിലാണ് എന്ആര്ഒ 
പ്രവര്ത്ടിക്കുന്നടിെങ്ങളടില് ബാലസഭകള് 
രൂപരീകരടിക്കുന്നതടിയനക്കുറടിച്ച് ആനലാെടിച്ചതും 
ഈ ആശെും പ്രാവര്ത്ടികമാക്കടിെതും.

തലമുറകളടില് നടിന്ന് തലമുറകളടിനലക്ക് 
ദ ാ ര ടി ്്രെ  വ ഷ്യാ പ ന ും  ത െ യു ക , 
വടിനനാദങ്ങളടിലൂയെയുള്ള വടിജ്ാന 
സമ്പാദനും, നനതൃനശഷടി, സഹകരണ 
മനനാഭാവും, ശാസ്ത് അഭടിരുെടി, 
ജനാധടിപതഷ്യ നബാധും, പരടിസ്ടിതടി നബാധും 
എന്നടിങ്ങയനയുള്ള മൂലഷ്യങ്ങള് കുടെടികളടില് 
വളര്ത്ടിയെടക്കുക, വഷ്യക്തടി വടികാസും...
എന്നടിങ്ങയന നടിരവധടി ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് 
ബാലസഭകള്ക്കുള്ളത്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളുയെ 
ചുവടപടിെടിച്ചാണ് എന്ആര്ഒ ബാലസഭകള് 
രൂപരീകരടിച്ചത്.

തെക്കത്ടില് ഇങ്ങയനയൊരു പ്രവര്ത്നും 
നെത്തുന്നതടിന് അത് അനകൂല 
സാഹെരഷ്യമു്ാെടിരുന്നടിയല്ങ്ടിലുും 
ഇനപ്ാള് നാല് സുംസ്ാനങ്ങളടില് 
മടികച്ച രരീതടിെടില് ബാലസഭകളുയെ 


