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സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതും ഈ പരമ്പരയുയെ 
ലക്ഷ്യമാണ്.

കഴടിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്ടിനടിെെടില് ഒനന്നാ 
രന്ാ യെറടിെ ഇെനവളകനളായെ 300 
നലഖനങ്ങള് തെര്ച്ചൊെടി എഴുതാന് 
സാധടിച്ചുയവന്നത് ഏയറ ൊരുതാര്തഷ്യും 
ന ല് കു ന്നു .  കു ട ും ബ ശ്രീ യ െ ന്ന 
മഹാപ്രസ്ാനത്ടിലൂയെ ഇത്രും 
ആശെങ്ങള് ആവടിഷ് ക്കരടിക്കാനും 
നെപ്ടിലാക്കാനമുള്ള സ്ാതന്ത്്െവും 
അവസരവും ലഭടിച്ചത് ഒന്നുയകാ്് 
മാത്മാണ് വടിവടിധ നമഖലെടിലുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആസൂത്ണും യെയ്് 
പ്രാബലഷ്യത്ടിലാക്കടി അവയെക്കുറടിച്ച ്നമക്കടിങ് 
ആന് ഇുംപാക്ടിലൂയെ എഴുതടി നടിങ്ങയള 
അറടിെടിക്കാന് സാധടിച്ചത്. അതയകാ്് 
തയന്ന ഈ പരമ്പരയുയെ വടിജെും 
കുടുംബശ്രീെടിലുള്ള ഓനരാരുത്രുയെയുും 

ഇന്ന് നമക്കടിങ് ആന് ഇുംപാക്് പരമ്പര 
300ല് എത്ടിെതടിയറെ സന്ാഷും 
നടിങ്ങളുമാെടി പങ്കുവയ്ക്കയടെ!!

കുടുംബശ്രീെടിലൂയെ സ്രീകരടിക്കുന്ന വടികസന 
നെങ്ങയള സുംബന്ടിച്ച് ഏവര്ക്കുും 
അറടിവ് പകരാനാണ് നമക്കടിങ് ആന് 
ഇുംപാക്് (Making an Impact) എന്ന 
നലഖന പരമ്പര ആരുംഭടിച്ചത്. ആശെ 
വടിനടിമെത്ടിലൂയെ കൂടതല് സുംനൊജനങ്ങള് 
സാധഷ്യമാക്കുന്നതടിനും യപാതനവയുള്ള 
പ്രതടികരണങ്ങള് മനസ്ടിലാക്കുന്നതടിനും 
നവ ട്ികൂെടിൊണ ്ഈ പരമ്പരയ്ക്ക ്തെക്കമടിടെത.് 
യെവലപ്് യമറെ് കമ്മ്യൂണടിനക്കഷന് 
എന്ന ആശെും മുന്നടിര്ത്ടി വടികസന 
സുംബന്ടിൊെ അറടിവകള്, മാറ്റങ്ങള്ക്ക് 
നവ്ടി സ്രീകരടിക്കുന്ന നെങ്ങള് 
എന്നടിവയെക്കുറടിച്ച് അവനബാധും 
പകര്ന്നുയകാ്് ഒരു വടിജ്ാന അെടിത്റ 

മേക്കിങ് ആന് ഇംപാക്ട് 
300ല്
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നല്കുന്ന ആശെങ്ങളുയെ വടിശദാുംശങ്ങള് 
നശഖരടിച്ച് ടെപ്ും എെടിറ്ും യെയ്യുന്നത് 
ടെതനഷ്യ.ജടിൊണ് ഇുംഗ്രീഷ് ഭാഷെടിനലക്ക് 
പ ര ടി ഭ ാ ഷ യ പ് ട ത്തു ന്ന ത്  മ ഞ്ജ ര ടി 
അനശാകാണ്. നലഖനങ്ങള് െടിടസന് 
യെയ്് നപജ് രൂപത്ടിലാക്കുന്നത് എസ്. 
അരുണ് ആണ്. ഇത് കുടുംബശ്രീ 
യവബ് ടസറ്റടിയല എക് സടിക്യൂടെരീവ് 
െെറക്റുയെ നപജടില് അപ് നലാെ് 
യെയ്യുകയുും വാെ് സ്ആപ്് ഗ്രൂപ്കളടിലൂയെ 
താനഴത്ടെടിനലക്ക് എത്ടിക്കുകയുും യെയ്യുന്നത് 
ബടി.എസ്. ശ്രീബാലാണ്. ഒന്ന് മുതല് 300 
വയരയുള്ള എല്ാ നലഖനങ്ങളുും http://www.
kudumbashree.org/pages/183#edpage-
tab-7 എന്ന ലടിങ്ടില് നല്കടിെടിട്ടു്്. 
താത്പരഷ്യമുള്ള നെങ്ങയളക്കുറടിച്ചുും 
പ്രവര്ത്നങ്ങയളക്കുറടിച്ചുും ഒരടിക്കല്ക്കൂെടി 
വാെടിച്ചറടിൊന് നടിങ്ങയള ഏവനരയുും 
ക്ണടിച്ചുയകാ്് 300 നലഖനങ്ങള് എഴുതടിെ 
സന്ാഷും ഒരടിക്കല്ക്കൂെടി പങ്കുവയ്ക്കയടെ

ക ഠ ടി ന ാ ദ് ്ാ ന ത് ടി യ റെ യു ും 
ആ ത്മ സ മ ര് പ് ണ ത് ടി യ റെ യു ും 
പ്രതടിഫലനമാണ്. തഷ്യാഗപൂര്ണ്ണമാെതും 
നടിസ്ാര്തമാെതമാെ ഇത്രും 
പ്രവര്ത്നങ്ങളടിലൂയെ കുടുംബശ്രീയെ 
പുതടിെ തലത്ടിനലക്ക് നെടിക്കുന്ന 
ഞങ്ങളുയെ െരീമടിന് എല്ാ അഭടിനന്ദനങ്ങളുും 
നനരയടെ. വടിവടിധ വടിഷമതകളുും പ്രതടികൂല 
സാഹെരഷ്യങ്ങളുും നനരടിടന്നതടിനടിെെടിലുും 
ഈ ആശെങ്ങള് ഉള്യക്കാള്ളുയകാ്് 
അത് പ്രാവര്ത്ടികമാക്കുന്ന എല്ാ 
അ െ ല് ക്കൂ ടെ ാ ും ഗ ങ്ങ ള് ക്കു ും  കൂ െ ടി 
അര്ഹതയപ്ടെതാണ് ഈ ട്ടിപ്ടിള് 
യസഞ്ചുറടിയുയെ മധുരും.

നമക്കടിങ് ആന് ഇുംപാക്് പരമ്പര 
300യലത്ടിെനപ്ാള് ഞങ്ങളുയെ പബ്ടിക് 
റടിനലഷന്സ് െരീമടിയന ഒരടിക്കല്ക്കൂെടി 
ഓ ര് മ്മ ടി ന ക്ക ് ത ും  ന ടി ങ്ങ ള് ക്ക് 
പരടിെെയപ്ടനത്്തമു്്. ഞാന് 


