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അയൽക്കൂട്ട മീറ്റിങ്ങുകളറിലേക്ക് അമ്മ
മാർ വരങുല്ാൾ കങുട്ടറികളളക്കൂടറി 

ളകാണ്ങുവരങുമായറിരങുന്ങു. ഈ കങുട്ടറികൾ ആദ്യം 
അമ്മമാരങുളട കകൂളട ലയാഗസ്ഥേത്ക് ഇരറി
ക്ങുകയങുയം പറിന്ീട് ഒരങു ഗഗകൂപ്ായറി കളറിക്ാൻ 
തങുടങ്ങുകയങുയം ളെയതതറിൽനറിന്ക് ആശയയം 
ഉൾളക്ാണ്ാണങു കങുട്ടറികൾക്ായറി ‘ബാേ
സഭ’കൾ ഒരങുക്ാൻ കങുടങുയംബഗശീ മറിഷൻ തീ
രങുമാനറിച്ചത്. അഞ്ങു വയസ്ങുമങുതൽ 15 വയ
സ്ക് വളരയങുള്ള കങുട്ടറികളങുളട കകൂട്ടായമയായാ
ണങു ‘ബാേസഭ’കൾ തങുടങ്റിയത്. ഇന്ങു ലക
രളത്റിളേ എല്ാ പഞ്ായത്ങുകളറിേങുമാ
യറി 43,000ൽ അധറികയം ബാേസഭകൾ ഉണ്ക്. 
ഏഴങു േക്ഷത്റിേധറികയം കങുട്ടറികളാണങു ‘ബാേ
സഭ’യറിളേ അയംഗങ്ൾ.

കങുട്ടറികളങുളട കകൂട്ടായമയായറി തങുടങ്റിയ ബാ
േസഭകൾക്ങു കങുടങുയംബഗശീ സയംഘടനാ സയം
വറിധാനത്റിൽ വ്കതമായ ഒരങു ഘടന പറി
ന്ീടങു നൽകങുകയങുണ്ായറി. ഓലരാ വാർഡറി
േങുയം 10 മങുതൽ 30 വളര കങുട്ടറികൾ അടങ്ങുന് 
‘അയൽക്കൂട്ട’ങ്ൾക്ങു സമാനമായ സയംഘ
ങ്ളാണങു ‘ബാേസഭ’കൾ. ഒരങു വാർഡറിൽ 
ഒലന്ാ അതറിേധറികലമാ ബാേസഭകൾ ഉണ്ാ
കായം. ആഴെലതാറങുയം മീറ്റിങ് കകൂടണളമന് 
നറിബന്ധനയാണങുള്ളത്.

കങുടങുയംബഗശീയങുളട മകൂന്ങു തേത്റിേങുള്ള സയം
ഘടനാ സയംവറിധാനയം ബാേസഭയക്ങുയം നൽകറി
യറിട്ടങുണ്ക്. ബാേസഭകളങുളട ഗപവർത്നത്റി
നങു വാർഡ് തേത്റിൽ ലനതൃത്യം നൽകങുന്
തങു  ബാേസഭാ ഭാരവാഹറികളങുളട കകൂട്ടായമ
യായ ‘ബാേസമറിതറി’യാണ്. വറിവറിധ ബാേസ
മറിതറികളങുളട ഗപതറിനറിധറികൾ ലെർന്ങു പഞ്ായ
ത്ങു തേത്റിൽ ലമൽലനാട്ടയം  നൽകാൻ ‘ബാേ 
പഞ്ായത്ങുയം’ ഉണ്ക്. പങുതങുക്റിയ ബബലോ 
ഗപകാരയം ആറങുമങുതൽ 18 വയസ്ങു വളരയങുള്ള 
കങുട്ടറികൾക്ങു ബാേസഭയറിൽ അയംഗത്ളമടങു
ത്ങു ഗപവർത്റിക്ാൻ സാധറിക്ങുയം.

കങുട്ടറികളങുളട സർഗാത്മകമായ കഴറിവങുകൾ 

വളർത്ാനങുയം  പഠനത്റിനങു ലഗപാത്ാഹനയം 
നൽകാനങുയം പാലഠ്തര ഗപവർത്നങ്ളറിൽ 
ഏർളപ്ടാൻ ഗപലൊദനയം നൽകാനങുയം വറിശാേ
മായ െറിന്തളയ ഉണർ ത്ാനങുയം ബാേസഭയങു
ളട ഗപവർത്നങ്ൾക്ങു സാധറിക്ങുന്ങു. ഇതങു
കകൂടാളത ബാേസമറിതറിയങുയം ബാേപഞ്ായ
ത്ങുയം ഗപവർത്റിക്ങുന്തറിേകൂളട വറിവറിധ ഗപാലദ
ശറിക ഗപശനങ്ൾ പഠറിക്ാനങുയം സാമകൂഹറിക വറി
കസനത്റിനങു നറിർലദശങ്ൾ നൽകാനങുയം ലസ
വനസന്ദ്ധതലയാളട ഗപവർത്റിക്ാനങുയം കങു
ട്ടറികൾക്ങു വേറിളയാരങു അവസരമാണങു ‘ബാേ
സഭ’കളറിേകൂളട േഭറിക്ങുന്ത്. ആദ്ഘട്ടത്റിൽ  
േഘങു സ്ാദ്ശീേയം വളർത്ാനങുയം പദ്ധതറി
യങുണ്ായറിരങുളന്ങ്റിേങുയം പറിന്ീടങു സാമകൂഹറിക 
വറിദ്ാഭ്ാസ ഗപവർത്നങ്ൾക്ാണങു ‘ബാേ
സഭ’കൾ ഊന്ൽ  നൽകറിയത്.

ബവവറിധ്മാർന് ഗപവർത്നങ്ളാണ് ഈ 
വർഷയം ‘ബാേസഭ’കൾക്ങുലവണ്റി കങുടങുയംബ
ഗശീ ആസകൂഗതണയം ളെയതറിട്ടങുള്ളത്. ബാേസ
ഭാ ഗപവർത്നങ്ൾ ഏലകാപറിപ്റിക്ാൻ ഓലരാ 
ല്ാക്റിേങുയം മകൂന്ങു ററിലസാഴസ പഴസൺമാ
ളര (കങുടങുയംബഗശീ ഗപവർത്കർ) തറിരളഞെടങു
ത്ങുകഴറിഞെങു. ഇവരറിേകൂളട ളസപ്റ്യംബർ മാസ
ത്റിൽ ‘നാടററിയാൻ’ എന് ക്ായംളപയറിനാണ് 
ആദ്മായറി ളെയ്ങുക. ഓലരാ പഞ്ായത്റിളേ
യങുയം ആറങു കങുട്ടറികളള തറിരളഞെടങുത്ങു സ്ന്തയം 
പഞ്ായത്റിേകൂളട നടന്ങു െരറിഗതവങുയം വസതങു
തകളങുയം മനസ്റിോക്റി ളപാതങുഗപശനങ്ൾ 
പഠറിച്ചക് അവയക്ങുള്ള പരറിഹാര മാർഗങ്ളങുയം 
നറിർലദശറിക്ാനാണങു ‘നാടററിയാൻ’ എന് പദ്ധ
തറി ആസകൂഗതണയം ളെയതത്. ‘ബാേസഭ’കളറി
േകൂളട ഗപാലദശറിക വറികസനയം എന് ആശയയം 
ഗപാവർത്റികമാക്ങുന്തറിളറെ ഒരങു വേറിയ തങു
ടക്മാകങുയം ‘നാടററിയാൻ’ എന്ങു കരങുതങുന്ങു. 
എല്ാവരങുളടയങുയം സഹകരണവങുയം ആശയ
ങ്ളങുയം ‘നാടററിയാൻ’ ക്ായംളപയറിനറിനങുലവണ്റി 
ഉണ്ാകങുളമന്ങുയം കരങുതളട്ട.

തങുടർന്ങു ‘ബാേസഭ’യറിളേ കങുട്ടറികളങുളട ഒ 

രങു മാസറിക തങുടങ്ങുക എന് േക്ഷ്വങുയം സയം
സ്ഥാന മറിഷനങുണ്ക്. സർഗലശഷറി വർധറിപ്റിക്ാ
നങുയം സ്ന്തയം ആശയങ്ൾ ആവറിഷകരറിക്ാ
നങുയം ലവദറി നൽകങുക എന്ങുള്ള േക്ഷ്ലത്ാളട
യങുമാണ് ഈ മാഗസറിൻ തങുടങ്ങുന്ത്. ഒകലടാ
ബർ മാസലത്ാളട മാഗസറിളറെ ഗപവർത്ന
ങ്ൾ തങുടങ്റി ആദ്േക്യം പങുറത്റിറക്ങുയം.

ബാേസഭകളങുളട ലനതൃത്ത്റിൽ കഴറി
ഞെ വർഷങ്ളറിൽ െറിട്ടലയാളട നടന്ങുവരങു
ന് ഒരങു ഗപവർത്നമാണങു ‘ബാേ പാർേളമ
റെക്.’ ജനാധറിപത് ഗപഗകറിയളയക്ങുററിച്ചങു കങുട്ടറി
കൾക്ക് അററിവങുപകരാനങുയം ഗപാലദശറിക ഗപശന
ങ്ൾ പരറിഹരറിക്ാൻ ലവണ്റി ലനതൃത്യംനൽ
കാൻ അവളര ഗപാപ്തരാക്ാനങുയം ബാേ പാർ
േളമറെങുകൾക്ക് സാധറിക്ങുന്ങു. എല്ാ പഞ്ായ
ത്ങുകളറിേങുയം നടക്ങുന് ബാേ പാർേളമറൊണ് 
ആദ്ഘട്ടയം. ഇതറിൽ മറികച്ച ഗപകടനയം കാഴെ 
വയക്ങുന്വർക്ായറി ജറില്ാതേത്റിൽ ബാേ 
പാർേളമറെക് നടത്ങുയം. മന്തറിയങുയം മങുഖ്മന്തറിയങുയം 
സപീക്റങുളമാളക്യായറി കങുട്ടറികൾ തളന് 
ഗപശനങ്ൾ അവതരറിപ്റിക്ങുല്ാൾ പങുതറിയ 
ഉണർവാണങു ഗപാലദശറിക തേത്റിൽ ഉണ്ാകങു
ന്ത്. തങുടർന്ങു സയംസ്ഥാനതേത്റിൽ ‘ബാേ 
പാർേളമറെക്’ നടത്ങുകയങുയം നറിയമസഭ സന്ദർ
ശറിക്ാൻ കങുട്ടറികൾക്ക് അവസരയം ഒരങുക്ങുക
യങുയം ളെയ്ങുന്ങു.

‘യങ് ളമറെർ’ ലഗപാഗഗായം എന് നകൂതന ആശ
യമാണ് ഈ വർഷയം ‘ബാേസഭ’കൾക്ായറി 
നടപ്ാക്ങുന് മളറ്ാരങു പദ്ധതറി. ലകാളജ് വറിദ്ാ 
ർ്ഥറികളായ കങുട്ടറികൾക്ങു പരറിശീേനയം നൽകറി 
ബാേസഭയറിളേ തറിരളഞെടങുത് കങുട്ടറികൾ
ക്ങു ലനതൃത് മറികവറിനങുള്ള പരറിശീേനയം ഇവരറി
േകൂളട നൽകങുന് പദ്ധതറിയാണങു ‘യങ് ളമറെർ’ 
ലഗപാഗഗായം.

ഇതറിനങുപരറിയായറി കങുട്ടറികളങുളട സർവലതാ
ന്ങുഖമായ വറികസനത്റിനങുയം വ്കതറിത് വറിക
സനത്റിനങുയം ഉതകങുന് വറിവറിധ പരറിശീേനങ്
ളങുയം ഗപവർത്നങ്ളങുയം നടത്ാൻ ജറില്ാതേ
ത്റിൽ ‘ബാേസഭ’കൾക്ക് അവസരയം നൽകങു
ന്ങുണ്ക്. ഓലരാ ജറില്യങുളട ഗപവർത്നങ്ൾ
ക്ങുയം നൽകങുന് ഈ സ്ാതന്ത്ര്യം ഉപലയാഗറി
ച്ചങു വറിവറിധ പദ്ധതറികൾ ജറില്കളറിൽ ആസകൂഗത
ണയം  ളെയ്ങുന്ങു.  പത്ായംതരയം  പാസായ കങുട്ടറി
കൾക്ായറി  പത്നയംതറിട്ട ജറില്യറിൽ നടത്ങു
ന് ഗപതറിമാസ ക്ാസ ‘ഇൻബസറ്ക്’ ഇതറിളറെ 
ഒരങു ഉദാഹരണമാണ്.  കങുട്ടറികളങുളട യാഗതക
ളങുയം ശാസഗത പഠന പരറിപാടറികളങുയം കോ–കാ
യറിക മത്രങ്ളങുളമല്ായം വറിവറിധ ജറില്കളറിൽ 
ആസകൂഗതണയം ളെയതങുലപാരങുന്ങു. കങുട്ടറികളങു
ളട മാനസറികവങുയം ബവകാരറികവങുമായ ഗപശന
ങ്ളങുയം പറിരറിമങുറങുക്ങ്ളങുയം കങുറയക്ാനങുള്ള 
കൗൺസേറിങ് ക്ാസങുകളങുയം അനങുബന്ധ ഗപ
വർത്നങ്ളങുയം എല്ായം ബാേസഭയങുളട ഗപ
വർത്നങ്ളറിൽ ഉൾളപ്ടങുത്ങുല്ാൾ, പങുതറി
യ തേമങുറയങുളട സമഗഗ വറികസനവങുയം വളർച്ച
യങുയം ‘കങുടങുയംബഗശീ’യറിേകൂളട സാധ്മാകങുളമന്ങു 
ഗപതീക്ഷറിക്ായം.

കുടുംബശ്രീ 
വിശേഷങ്ങൾ         
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
(എകസറിക്കൂട്ടീവ് ഡയറകടർ, കങുടങുയംബഗശീ)

കുടുംബശേരീ ബാലസഭകളുടട എണ്ം 43,000 ആയി. 
ഏഴു ലക്ഷത്ിലധികം കുട്ികളാണ്  അംഗങ്ങൾ. 
കുടുംബശേരീ അംഗങ്ങളുടട മക്കൾക്കു മാശ്രമായുള്ള 
വലിയ കൂട്ായമയാണത്.

എല്ാ പഞ്ായത്ുകളിലും
‘ബാല പാർലടമന്റ് ’


