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ഇതാദ�മായി കുടുംബ�ശീ വിദ�ാലയ
�ൾ നാെട�ും തുറ"ു#ുഅയൽ"ൂ'�
ളുെട പ)ാളി*ം വർധിി"ുകയും കുടും
ബ�ശീ സംഘടനാ സംവിധാനെ* ശ/തി
െടു*ുകയും സാമൂഹ� �പതിബ1തയു
2 വനിതകെള വാർെ*ടു"ുകയുമാണു 
ല4�ം.

ര6ുല4*ിലധികം അയൽ"ൂ'�ൾ
"ും 43 ല4*ിലധികം വരു# അംഗ
�ൾ"ും കരു*ു നൽകു# ‘കുടുംബ�ശീ 
:കൂൾ’ നെ;ാരു ദിശാേബാധമു6ാ"ും. 
അേതാെട, ഈ :കൂൾ സംവിധാനം േലാക
*ിെല എ?വും വലിയ ‘അനൗപചാരിക വി
ദ�ാഭ�ാസ പ1തി’യായി മാറും.  ഈ സBCനം 

കുടുംബ�ശീ 

വിേശഷ�ൾ         
എ�. ഹരികിേഷാർ ഐഎഎ�
(എ/സിക�ൂ'ീE ഡയറ/ടർ, കുടുംബ�ശീ)

കുടുംബ�ശീ �കൂളുകൾ 
ഒ�േടാബറിൽ തുട�ു�ു

സാ4ാൽ"രി"ാനു2 �പാരംഭ�പവർ*
ന�ൾ"ു തുട"മി'ുകഴിIു. 

ഇെതാരു സാധാരണ :കൂൾ എ# 
സ)ൽപമ;. ഞായറാ�ചകളിേലാ ശനിയാ
�ചകളിേലാ മേ?ാ നട*ു# പതിവു കുടും
ബ�ശീ േയാഗ�ൾ"ു മുൻC ര6ു മണി
"ൂർ ഉപേയാഗെടു*ിയു2 ഒരു പരി
ശീലന പരിപാടി മാ�തമാN. ആO ആ�ച
കളിൽ ര6ു മണി"ൂർ വീതം ഇ�െന 
പഠിQാൽ ഇൗ കുടുംബ�ശീ :കൂൾ പഠനം 
പൂർ*ിയാകും.

 ഈ :കൂൾ സംഘാടനം സംബRി
Q വിവിധതല ചർQകൾ നട#ുവരികയാ
N. അതിൽനി# ്ഉരു*ിരിIുവരു# 

സിലബസിെn അടി:ഥാന*ിലാ
കും Uാസുകൾ. അതും തനി Uാസു
കളാവി;, ഫീൽW വിസി?ുകളും 
കളികളും ചർQകളും കൂ'ായ ചില 
�പവർ*ന�ളും ഉൾെടു*ിയു
2 രസകരമായ ഒരേനBഷണമായി
രി"ും. സാധാരണ അധ�ാപകൻ 

പഠിി"ു# സYദായികരീതിയും ആവി;. 
അറിവുകൾ ആർജി"ാനു2 പുതിയ വഴി  
കെ6*ലാ"ി അതിെന മാ?ിെയടു"ാ
നാണു ഞ�ളുെട കൂ'ായ �ശമം. അ*ര
*ിലു2 ഒരു സിലബസിനായിരി"ും രൂപം 
നൽകു#[.

പഠനവഴികളിൽ േനതൃതBം നൽകു#വ
രാകും അധ�ാപക െവാളnിയർമാർ. ഓേരാ 
വാർഡിലും ഇ*രം ആറു േപെര കെ6*
ണം. േകരള*ിലാെക 20,000 ഇ*രം വാർ
ഡുകളു2തിനാൽ നമു" ്െമാ*ം 1,20,000 
േപെര തിരെIടു"ണം. അവർ"ു പരിശീ
ലനം നൽകണം. അെത;ാം പൂർ*ിയാ"ി 
ഒ/േടാബറിെല ആദ� ഞായറാ�ച മുതൽ 
കുടുംബ�ശീ :കൂൾ യാഥാർഥ�മാ"ാനാ
ണു ഞ�ളുെട കൂ'ായ �ശമം. അതു കുടും
ബ�ശീയുെട �പഖ�ാപിതല4�മായി :�തീ 
ശാ/തീകരണ*ിനു പുതിയ വഴിയും െവ
ളിQവുമായി മാറും. അേതാെട, കുടുംബ�ശീ 
�പവർ*കരുെടയും അവരുമായി ഇടെപടു
#വരുെടയും കുടുംബ�ളിൽ സേbാഷം 
നിറയെ'.

മഴ"ാലം ശ/തി �പാപിQേതാെട പനിയും മ? ്അസുഖ�
ളും വർധി"ുകയാN. െഡ)ിനിയുൾെെടയു2  േരാ

ഗ�ൾ മൂലം മരണമടയു#വരുെട സംഖ�യും വർധി"ു#ു.
ഒരു വലിയ കൂ'ാcമ എ# നിലയിൽ കുടുംബ�ശീയുെട �പ

വർ*കർ"ു മഴ"ാലപൂർവ ശുചീകരണ*ിൽ വലിെയാ
രു കടമയു6.് ത�ളുെട അയൽ"ൂ'  പരിധിയിൽ വരു# 
വീടുകൾ സdർശിQ ്ഈഡി: ഈജിCതി  േപാലു2 െകാ
തുകുകളുെട ഉറവിടം ഇ; എ#ു പരിേശാധിQ ്ഉറുവരു
*ാൻ അയൽ"ൂ'ാംഗ�ൾ മുേ#ാ'ുവരണം. പeായ*ു
മായി േചർ# ്ഈ �പവർ*നം  ഒരു ‘മിഷനാ’യി നടേ*6
[ അത�bാേപ4ിതമാN .

മഴ�ാല ശുചീകരണം 
ന#ുെട കടമ

 � %ീണെ& പ(കട&ാം
േഡാ. ബി.പ�കുമാർ

ഇരു(ിെn കുറ+
വിളർ-യു/ാ�ും
:�തീകളിെല 4ീണ*ിെn �പധാന കാരണ�ളിെലാ#ു വിളർ
QയാN. മാസംേതാറുമു2 ആർ*വെ* തുടർ#ു ര/തം നfട
െടു#തു കൂടാെത ചിലരിൽ ആർ*വവുമായി ബRെ' ്അമി
ത ര/ത�സാവമു6ാകും. അതും വിളർQc"ും 4ീണ*ിനും കാ
രണമാകും. ഗർഭിണികളിലും മുലയൂ'ു# അgമാരിലും ശരീര*ി
നു കൂടുതലായി ആവശ�ം വരു# ഇരുhും മ?ു ജീവക�ളും കി'ാ
െത വരുേhാഴും വിളർQയു 6ാകും.

ര/ുല%&ിലധികം 
അയൽ�ൂ2�ൾ�ും 

43 ല%&ിലധികം 
വരു� അംഗ�ൾ�ും 

കരു&ു നൽകു� 
‘കുടുംബ�ശീ �കൂൾ’ നെ6ാരു 

ദിശാേബാധമു/ാ�ും.


