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അഭിമാനപൂര്വ്വം കുടു്വംബശ്രീ
പാലക്ാട് ജില്ാ ടരീമിന്റെ നനതൃത്വത്ില്  ഇന്നന്ല 
(10-1-2021) നടത്ിയ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു 
'അഭിമാനപൂര്വ്വം കുടു്വംബശ്രീ'. കുടു്വംബശ്രീയില് 
നിന്നു്വം നിരവധിനപേര് ഇക്ഴിഞ്ഞ തനദേശ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപേില് വിജയിച്് ജനപ്രതിനിധികളായി 
സ്ാനനമറ്റതിന്നക്ുറിച്് മുനപ് എഴുതിയി 
രുന്നുവനല്ാ. ഇപ്രകാര്വം കുടു്വംബശ്രീയിന്ല 
അനുഭവപരിചയത്ിന്റെ പിനബലത്ില് 
ജനപ്രതിനിധികളായി ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പേട്ടവരുന്ട 
സ്വംഗമമായിരുന്നു 'അഭിമാനപൂര്വ്വം കുടു്വംബശ്രീ' 
എന്ന ഈ പരിപാടി. കുടു്വംബശ്രീ വഴി നനടിയ 
പരിചയസമ്പത്് മുനേന ജനപ്രതിനിധിയായി 
ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പേട്ടതിന്നക്ുറിച്ു്വം ജനങ്ങള്ക്് നവണ്ി 
നടപേിലാക്ുന്ന പദ്ധതികന്ളക്ുറിച്ുന്മാന്ക്യുള്ള 
സ്വംവാദ്വം എന്ന രരീതിയിലാണ് 'അഭിമാനപൂര്വ്വം 
കുടു്വംബശ്രീ' എന്ന ഈ പരിപാടി പാലക്ാട് ജില്ാ 
ടരീ്വം അവിഷ് ക്രിച്ത്.  

ഈ പരിപാടിയില് പാലക്ാട് ജില്യിന്ല കുടു്വംബശ്രീ 
സ്വംവിധാനത്ില് നിന്നു്വം ന്തരന്ഞ്ഞടുക്ന്പേട്ട മൂന്ന് 
നഗരസഭാ ന്ചയര്നപഴ് സണമാര്, രണ്് ന്ാക്് 
പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെുമാര്, 18 ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
പ്രസിഡറെുമാര് എന്നിവരുള്ന്പേന്ടയുള്ള 
ജനപ്രതിനിധികള് പന്കെടുത്ു. ജില്യിന്ല കുടു്വംബശ്രീ 
സ്വംവിധാനത്ിന്റെ ഭാഗമായ 654 നപരാണ് ഈ 
ന്തരന്ഞ്ഞടുപേില് വിജയിച്് ജനപ്രതിനിധികളായത്. 
ഇവരില് 13 നപര് സിഡിഎസ് ന്ചയര്നപഴ് സണമാരു്വം 

10 നപര് വവസ് ന്ചയര്നപഴ് സണമാരുമാണ്. 
സി.ഡി.എസ് അ്വംഗങ്ങളായ 58 നപരു്വം വിജയിച്ു. 
66 നപര് അയല്ക്ൂട്ട്വം പ്രസിഡറെുമാരു്വം 81 നപര് 
ന്സക്രട്ടറിമാരുമാണ്. ഇവരുന്ട ആശയങ്ങളു്വം 
വാക്ുകളു്വം ഏവര്ക്ു്വം ഏന്റ പ്രനചാദനനമകു്വം എന്ന് 
ഉറപോണ്. അതിനാല് തന്ന്ന അവരുന്ട വാക്ുകള് 
നരേന്പേടുത്ി നല്കണന്മന്ന് പാലക്ാട് ജില്ാ 
മിഷന നകാര്ഡിനനറ്റനറാട് ആവശ്യന്പേട്ടിരുന്നു. 
അനദേഹ്വം തയാറാക്ി നല്കിയ കുറിപേ് ഈ 
നപാസ്റിലൂന്ട പകെുവയ്ക്കന്ട്ട. കുടു്വംബശ്രീ സ്വംഘടനാ 
സ്വംവിധാനത്ിലൂന്ട അനനക വര്ഷകാലന്ത് 
പരിചയസമ്പത്ു്വം പ്രവര്ത്ന പാരമ്പര്യവുമുള്ള 
സ്ത്രീകള് ജനപ്രതിനിധി സഭയിനലക്് എത്ുനമ്പാള് 
തുടക്ത്ില് അവര്ക്ുള്ള പ്രതരീക്ഷകള്, ലക്ഷ്യങ്ങള്, 
പ്രനചാദന്വം എന്നിവന്യക്ുറിന്ച്ല്ാ്വം ഈ വരികളിലൂന്ട 
അറിയാന നിങ്ങള്ക്് കഴിയു്വം. 
1 . 'കുടു്വംബശ്രീയിന്ലത്ി സി.ഡി.എസ് 
ന്ചയര്നപഴ് സണായതിന് നശഷമാണ് ആളുകന്ള 
കൂടുതലായി മനസ്ിലാക്ിയത്. കുടു്വംബശ്രീയില് 
നിന്ന് ലഭിച് പരിശരീലനവു്വം അറിവു്വം രാസ്ട്രീയ 
പ്രവര്ത്നത്ിന് ഗുണ്വം ന്ചയ്ു. 2010ല് 
വാര്ഡ് ന്മമ്പറായിരുന്നു. പിന്നരീട് സി.ഡി.
എസ് ന്ചയര്നപഴ് സണായി. ആ പ്രവര്ത്ന 
മികവാണ് വരീണ്ു്വം മത്സരിക്ുന്നതിനു്വം വിജയത്ിനു്വം 
തുണയായത്' - ന്ക. ബരീന (ന്കാപേ്വം പഞ്ായത്് 
അ്വംഗ്വം). 
2. '1998ലാണ് കുടു്വംബശ്രീ പ്രവര്ത്ന്വം ആര്വംഭിച്ത്. 
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ന്പാതുസമൂഹത്ില് ഇടന്പടുന്നതിന് ഇത് 
ഏന്റ സഹായിച്ു. തുടര്ന്ന് രണ്് തവണ 
ജനപ്രതിനിധിയായി. 2011ല് സി.ഡി.എസ് 
ന്ചയര്നപഴ് സണായി. കുടു്വംബശ്രീ പ്രവര്ത്ന്വം 
ഏന്റ ഊര്ജ്വം നല്കുന്നു' - പി. രജനി (കുലക്ല്ൂര് 
പഞ്ായത്് അ്വംഗ്വം). 

3. 'സ്ത്രീകള്ക്് ന്പാതു സമൂഹത്ിനു മുമ്പില് 
ശബ്്വം നല്കുന്നതില് കുടു്വംബശ്രീ വഹിച് പകെ് 
വളന്ര വലുതാണ്' - പ്രിയ (പാലക്ാട് നഗരസഭാ 
ന്ചയര്നപഴ് സണ)

4. '50% സ്വംവരണ്വം നടപേിലാക്ിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് 
ഇത്രയധിക്വം സ്ത്രീകള്ക്് ന്തരന്ഞ്ഞടുപേ് ര്വംഗത്ു്വം ഭരണ 
ര്വംഗത്ു്വം എത്ാന അവസരന്മാരുങ്ങിയത്. ആദ്യ 
കാലത്് ന്തരന്ഞ്ഞടുപേിന്റെ ഭാഗമാകാന സ്ത്രീകന്ള 
കിട്ടാത് സ്ിതിവിനശഷ്വം ഉണ്ായിരുന്നു. എന്നാല് 
ന്പാതുര്വംഗത്് കാര്യക്ഷമതനയാന്ട ഇടന്പടാന 
നശഷിയുള്ള വനിതകള് കുടു്വംബശ്രീയിലൂന്ട 
ഉയര്ന്നുവന്നു. കുടു്വംബശ്രീ പ്രവര്ത്നത്ിന്റെ 
ഭാഗമായി സാധാരണക്ാരില് സാധാരണക്ാരായ 
മനുഷ്യരുന്ട നവദനകള് ഉള്ന്ക്ാള്ളാനു്വം അവ 
പരിഹരിക്ാനു്വം നടത്ിയ ശ്മങ്ങളുന്ടയു്വം 
തുടര്ച്യാണ് നാമിന്ന് നനടിയ നനട്ടങ്ങന്ളാന്ക്യു്വം. 
അഭിമാനനത്ാന്ട സ്വംസാരിക്ാനുള്ള കഴിവ് നമുക്് 
സമ്ാനിച്ത് കുടു്വംബശ്രീയാണ്. സമൂഹത്ിന്റെ 
ഏറ്റവു്വം അടിത്ട്ടില് കഴിയുന്ന മനുഷ്യരുന്ട 
ഉന്നമനമായിരിക്ണ്വം നമ്ുന്ട ലക്ഷ്യ്വം. ഏന്താരാള്ക്ു്വം 
നമ്ുന്ട അടുനത്ക്് ഓടി വരാവുന്ന ബന്ധങ്ങള് 
രൂപന്പേടുന്നതിന് അയല്ക്ൂട്ടാ്വംഗമായു്വം, സി.ഡി.
എസ് ഭാരവാഹികളുമായുള്ള പ്രവര്ത്ന്വം ഏന്റ 
സഹായിച്ിട്ടുണ്്. ഈ അവസര്വം പ്രനയാജനന്പേടുത്ി 
സ്ത്രീകള്, കുട്ടികള്, വനയാജനങ്ങള് എന്നിവരുന്ട 
നക്ഷമ്വം ഉറപോക്ുന്ന പദ്ധതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആസൂത്രണ്വം ന്ചയ്ാന കുടു്വംബശ്രീ പ്രവര്ത്ന്വം 
കരുത്ാവന്ട്ട എന്ന് ആശ്വംസിക്ുന്നു' - സുഹറ 
(തിരുമിറ്റനക്ാട് പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ്)

5. 'കുടു്വംബശ്രീയുന്ട തുടക്കാലത്് അയല്ക്ൂട്ട 
രൂപരീകരണത്ിനു്വം മറ്റുമായി ഓടി നടന്നിരുന്ന 
അനുഭവ്വം ഭരണ ര്വംഗത്് സഹാനുഭൂതിനയാന്ട 
ഇടന്പടുന്നതിന് സഹായിക്ു്വം എന്ന് ഉറപോണ്. 
കുടു്വംബശ്രീ പ്രവര്ത്ക, റിനസാഴ് സ് നപഴ് സണ എന്നരീ 
നിലകളിലുള്ള അനുഭവ്വം സാധാരണക്ാരിനലക്് 

കൂടുതല് ഇറങ്ങിന്ച്ല്ുന്നതിന് നപ്രരിപേിക്ുന്നവയാണ.് 
ഭരണകര്ത്ാക്ള് എന്ന നിലയില് നമ്ളില് കൂടുതല് 
ഭാര്വം നിറയുകയാണ്. കായ്ഫല്വം കൂടുനമ്പാള് 
വൃക്ഷങ്ങള് തല കുനിക്ുന്നത് നപാന്ല, കൂടുതല് 
വിനയനത്ാന്ട ജനങ്ങളുന്ട പ്രശ്നങ്ങള്ക്് പരിഹാര്വം 
കാണാന ഈ അവസര്വം നമുക്് കരുത്ാവു്വം എന്ന 
നബാധ്യനത്ാന്ട ഇടന്പടുകയാണ് നാ്വം ന്ചനയ്ണ്ത്. 
ജനങ്ങളാണ് നമ്ുന്ട ഉടമസ്ര്, ജനങ്ങളാണ് 
നന്മ് ഇവിന്ട എത്ിച്ത് എന്ന തിരിച്റിവ് നമുക്് 
ഊര്ജമാവന്ട്ട. മികച് അടയാളന്പേടുത്ലുകളായി 
നമ്ുന്ട പ്രവര്ത്ന്വം മുനന്നാട്ട് നപാകന്ട്ട എന്ന് 
ആശിക്ുന്നു' -  സായിരാധ ( പല്ശ്ശന പഞ്ായത്് 
പ്രസിഡറെ്)

6. 'ഒരു ന്ചറിയ ചടങ്ങില് സ്വാഗത്വം പറയാന നപാലു്വം 
വധര്യമില്ാതിരുന്ന, വളന്ര ന്ചറുപ്രായത്ില് 
സി.ഡി.എസ് ന്ചയര്നപഴ് സണായി ചുമതല 
ഏല്പേിക്ുനമ്പാള് കനസരയില് ഉറച്ിരിക്ാന 
വധര്യമില്ാത് കാലങ്ങളില് നിന്നു്വം എന്ന്ന 
പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ് എന്ന ഉത്രവാദിത്ത്ിനലക്് 
വക പിടിച്ുയര്ത്ിയത് കുടു്വംബശ്രീയിന്ല 
പ്രവര്ത്നമാണ്. സഹജരീവികനളാട്  കാരുണ്യമുള്ള 
മനനസ്ാന്ട ഇടന്പടുന്നതിന് എന്നു്വം നപ്രരിപേിച്തു്വം 
കുടു്വംബശ്രീയാണ്. പഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ് എന്ന 
അധികാരസ്ാന്വം വലിയ ഉത്രവാദിത്മാന്ണന്നു്വം, 
ജനങ്ങന്ള നസവിക്ുന്നതിനുള്ള പദവിയാണ് നമുക്് 
ലഭിച്ിരിക്ുന്നന്തന്നു്വം നിരന്തര്വം ഓര്മ്ിപേിക്ുന്നതാണ് 
കുടു്വംബശ്രീ അനുഭവങ്ങള്. ജനറല് വാര്ഡില് 
നിന്ന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷനത്ാന്ട വിജയിക്ാന 
കരുത്ായത് കുടു്വംബശ്രീ ഇടന്പടലുകളാണ്. 
സി.ഡി.എസ് ന്ചയര്നപഴ് സണായിരുന്ന ഞാന 
പഞ്ായത്് പ്രസിഡറൊയനപോള് നിര്ജരീവമായിരുന്ന 
അയല്ക്ൂട്ടങ്ങന്ളാന്ക്യു്വം സജരീവമാകുന്നതിന് 
തയ്ാറായി വരുന്ന കാഴ്ച്ച അഭിമാനകരമാണ്. 
തങ്ങളുന്ട കൂട്ടത്ിന്ലാരാളായി സമരീപിക്ാന 
സാധിക്ുന്മന്ന ഉത്മ നബാധ്യമായിരിക്ണ്വം 
അവര് മുനന്നാട്ട് വരാന കാരണ്വം എന്ന് കരുതുന്നു. 
തുടര്ച്യായി സ്വരാജ് നരോഫി നനടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണപുര്വം  
പഞ്ായത്ിന്ന കൂടുതല് ഉയരങ്ങളിനലക്് നയിക്ാന 
കുടു്വംബശ്രീ പ്രസ്ാനത്ിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ാകു്വം. 
വിമര്ശനപരമായ കൂട്ടായ്മ നമ്ന്ള ശരിയായ ദിശയില് 
മുനന്നാട്ട് നയിക്ന്ട്ട' - രാജിക (ശ്രീകൃഷ്ണപുര്വം 
ഗ്ാമപഞ്ായത്് പ്രസിഡറെ്)


