
വീണ്ടും ഒരധ്യയനവർഷും ത്ടടങ്്ടന്്ട. പ്ടത്തൻബാഗ്ടും ക്ടടയ്ടും പഠനനാപക
രണങ്ള്ടും വാങ്ങിക്കൂട്ാന്ടള്ള തങിരക്ങിലാക്ടും പല മാതാപങിതാക്ള്ടും. യാ
തതാര്ട നകട്ടമങിതലെങ്ങില്ടും പ്ടതങിയ അധ്യയനവർഷും മക്ൾക്ക് എലൊും പ്ട

തങിയത്ട വാങ്ങിതക്ാട്ടക്്ടന്താക്ടും അച്ഛനമ്മമാര്ടതട സന്ാഷും. ഉനപക്ങിക്്ടന് 
ഇതതാതക് എവങിതട സകൂക്ങിക്്ടും? എവങിതട, എങ്തന കളയ്ടും? സ്വതനവ ക്ടമങിഞ്്ടകകൂ
ട്ടന് മാലങിന്യങ്ൾതക്ാപ്ും ഇത്ടും ഒര്ട പാരങിസ്ങിതങികപപശനമായങി മാറ്ടനമാ? അങ്തന 
ആശങ്തപ്ട്ടന്വര്ടമ്ടണാകാും.

അനതസമയും ഉനപക്ങിച്്ടകളയ്ടന് ഈ ബാഗ്ടും ക്ടടയ്ടും പഠനനാപകരണങ്ള്ടും കങിട്ങി
യാൽ അത്ട തപാന്്ടനപാതല സകൂക്ങിക്ാൻ തയാറ്ടള്ള ധാരാളും വങിദ്യാർ്ങികൾ നമ്ടക്്ട
ച്ടറ്്ടമ്ടണക്. അവതര സഹായങിക്ാൻ ക്ടട്ടുംബപശീ പപവർത്തകർ രുംഗത്തങിറങ്്ടന്്ട. നങിങ്ൾ
ക്്ട നവണാത്ത സകകൂൾബാഗ്ടും മറ്്ടും നശഖരങിക്ാൻ ക്ടട്ടുംബപശീക്ാർ നങിങ്ള്ടതട വീട്ങില്ട
തമത്താും. ഇതതാതക് നശഖരങിച്ക് പ്ടനര്ടപനയാഗനയാഗ്യമാക്ങി ആവശ്യക്ാർക്ക് എത്തങി
ച്്ടതകാട്ടക്്ടന് ദൗത്യും ക്ടട്ടുംബപശീ സങിഡങിഎസ്ടകൾ ഏതറ്ട്ടത്തങിരങിക്്ടകയാണ്. പഴ
യ ബാഗ്ടകൾ കഴ്ടകങി വൃത്തങിയാക്ങി നകട്ടപാട്ടകൾ തീർക്്ടന്ത്ട വലങിതയാര്ട ഉത്തരവാ
ദങിത്തമാണ്. നനാട്ക്ബ്ടക്്ടകൾ നശഖരങിച്ക് ആവശ്യക്ാർക്ക് എത്തങിച്്ട തകാട്ടക്്ടന്ത്ടും 
നങിർധനരായ ക്ടട്ങികതള ദതത്തട്ടത്തക് അവർക്്ടനവണ സാമ്പത്തങിക പങി്്ടണ നൽക്ടന്
ത്ടും തങ്ള്ടതട കടമയായങി ക്ടട്ടുംബപശീ പപവർത്തകർ കാണ്ടന്്ട. അതങിനായങി അവർ ഒര്ട 
ക്യാുംതപയൻ തതന് ത്ടടങ്്ടന്്ട – സ്നേഹപൂർവം കുടുംബശ്രീ..

സാമ്പത്തങികപപയാസും മകൂലും ഒര്ട ക്ടട്ങിയ്ടതട പഠനുംനപാല്ടും മ്ടടങ്ാതങിരങിക്ാന്ടള്ള ക്ട
ട്ടുംബപശീയ്ടതട ഇത്തരും പപവർത്തനങ്ൾക്്ട നനതൃത്വും നൽക്ടന് മന്തങി എ.സങി. തമാ
യതീതനയ്ടും എകസങിക്യകൂട്ീവ് ഡയറകടർ എസ. ഹരങികങിനഷാർ ഐഎഎസ ഉൾതപ്തട
യ്ടള്ള  ഔനദ്യാഗങിക നനതൃത്വതത്തയ്ടും ഞങ്ൾ ഹൃദയപകൂർവും അഭങിനന്ങിക്്ടന്്ട. അന്
തത്ത മന്തങി പാതലാളങി മ്ടഹമ്മദ്ടക്ടട്ങിയ്ടും ടങി.തക. ന�ാസ ഐഎഎസ്ടും ത്ടടങ്ങിവച് ഈ 
മഹാപപസ്ാനത്തങിന്ട സർവ പങി്്ടണയ്ടും നൽകങി കകൂതട നങിൽക്ാൻ മനനാരമ ആഴചപ്
തങിപ്ക് എക്ാലവ്ടും പശമങിച്ങിട്്ടണക്. ഇനപ്ാഴ്ടും ക്ടട്ടുംബപശീയ്ടതട പപവർത്തനങ്ൾ നകരളീയ 
സമകൂഹത്തങിന് എപതമാപതും പപനയാ�നും തചയ്്ടന്്ടതവന്തങിതറെ വങിശദമായ റങിനപ്ാർട്ക് ‘വങി
�യപശീ’ എന് നപരങിൽ ഒര്ട പുംകതങിയായങി നൽക്ടന് ഏക പപ
സങിദ്ീകരണും മനനാരമ ആഴചപ്തങിപ്്ട തതന്യാതണന്്ട അഭങി
മാനപകൂർവും ഞങ്ൾക്്ട പറയാും.

വീട്മ്മയാണ്ട വീടങിതറെ വങിളക്ക്. ആ വീട്ങില്ടള്ളവർതക്ലൊും 
വച്്ടവങിളമ്പ്ടന്തങിതനാപ്ും അവതര നനർവഴങിക്്ട നയങിക്്ടന് 
തവളങിച്വ്ടും വീട്മ്മമാരനലെ? വായങിക്്ടന് വീട്മ്മമാരാണ്ട ക്ടട്ടും
ബപശീയങിൽ തപാത്ടനവയ്ടള്ളത്. അത്ടതകാണ്ടതതന് തങ്ള്ട
തട വീട്ങിൽ മാപതമലെ, അയൽക്കൂട്ങ്ളങില്ടും വായങിക്്ടന് വീട്മ്മ
മാർ പശനദ്യരാക്ടന്്ട. അവര്ടതട വാക്ങിന്ട മറ്്ടള്ളവർ വലങിയ 
വങില  നൽക്ടന്ത് അഭങിമാനകരും തതന്. സപതീശാകതീകരണ
ത്തങിതറെ പ്ടതങിയ പ്ടതങിയ വഴങികൾ ഇങ്തന ത്ടറക്്ടന്ത്ടും സ്വാ
ഗതാർഹും. ക്ടട്ടുംബപശീയ്ടതട പ്ടതങിയ പശമങ്ൾക്്ട ഞങ്ള്ട
തട വങി�യാശുംസകൾ.

-പശ്രാധിപർ
‘വിജയശ്രീ’ പേജ് 32 കാണുക.
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കവർ ചിത്രം 

അഞ്ജന സന്തോഷ്
ന�തോന്തോ:

വി.വി. അനുലതോൽ

ഈ ക്ുആർ നകതോഡ്  സകതോൻ  
ചചയ്തോൽ കവർ നേളിചറെ 
വിനേഷങ്ങളറിയതോരം.

û നേജ് 04 പൊന്നുരനുകനും െൂക്ാലം  û നേജ്  12 ഇനിപൊരനു ജന്ംകൂടി  û നേജ്  18 അനനുെല്ലവി 
û നേജ്  30 ചാവനുകടൽ û  നേജ്  36 അവിചാരിതം û നേജ്  42 ഷൂട്ടൗട്ട്  û

കവർ ഡങിസസൻ: സ്ജീവ്
നല ഒൗട്ക്: സ്ജീവ് നതോരതോയണൻ

സാമ്പത്തിക പ്രയാസം
മൂലം ഒരു കുട്തിയുടെ 
്രഠനം പ്രാലും  ഇനതി മുെങ്തില്ല. 
അവർക്ു കുെുംബപ്രീ 
സാമ്പത്തിക ്രതിന്ുണ 
നൽകും. എല്ലാ കുട്തികൾക്ും 
ബാഗും കുെയും 
്രഠപനാ്രകരണങ്ളും 
ലഭ്യമാകും.

ടി.ചക. ന്ജതോസ 
ഐഎഎസ

എ.സി. ച�തോയ്ീൻ
( ് നേേസ്വയരം ഭരണ വകുപ്പ് �ന്തി ) 

എസ. ഹരികിനഷതോർ 
ഐഎഎസ

�ുൻ �ന്തി 
േതോചലതോളി �ുഹമ്മേുകു്ി


