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കുടുംബശ്രീ 
വിശേഷങ്ങൾ         
എസ്. ഹരികിഷ�ോർ ഐഎഎസ്
(എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, കു്ടുംബശ്ടീ)

കുടുംബശ്രീയുമോയി ബന്ധപ്പെട്ു ശ്രവർത്ിക്ുന്നവർ 
അറിഞ്ിരിഷക്ണ്ടപ്െലോം ഈ ്രംകെിയിലുണ്ടട്. 
ഇക്ോര്ം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളോയ 
ബന്ധുമിശെോദികഷളോട് ഇന്നുെപ്ന്ന ്രറയുക

കാർഷസിക്മൃദ്സിയും ജല്ംരക്ഷണ
വും ് ുചസിത്വ ് ംസകാരവും ലക്ഷ്

മാക്സി കകരള ് ർക്ാർ വസിഭാവനം ചചയത മസി
ഷൻ പദ്തസിയാണു ‘ഹരസിതകകരളം.’ ശപാകേ്സി
ക ശപകത്കതകളും ആവ്്കതകളും കണ
ക്സിചല്ടുത്ത് ് മശ്രമായ മാറ്റവും ശപകൃതസിയു
ച്ട ് ംരക്ഷണവും ചപാതുജന കബാധവൽക്
രണവുചമാചക്യാണു ‘ഹരസിതകകരളം’ വസിഭാ
വനം ചചയ്ുന്നത്.

‘ഹരസിതകകരളം’ യാഥാർഥ്മാക്ുന്നതസിൽ 
കു്ടുംബശ്ടീ കയൂട്ായമയക്ു വലസിയ പങ്ുണ്ത്. 
പഞ്ായത്ത്, വാർഡ് തലത്സിലുള്ള കു്ടും
ബശ്ടീ ്ംഘ്ടനാ ്ംവസിധാനങ്ങളുച്ടയും 
അയൽക്യൂട്ങ്ങളുച്ടയും ്ജടീവ പങ്ാളസിത്
വും ്ശകസിയ ശപവർത്നവും വലസിചയാരു കയൂ
ട്ായമയുമുചണ്ങ്സിൽ മാശതകമ താചെത്ട്സിൽ 
മാറ്റങ്ങളുണ്ാക്സി മുകന്നറാൻ ്ാധസിക്ുക
യുള്ളയൂ. ഇതസിനായസി ‘ഹരസിത കകര
ളം മസിഷൻ’ വസിഭാവനം ചചയ്ു
ന്ന കാര്ങ്ങചളക്ുറസിച്ുള്ള 
അറസിവുകൾ കു്ടുംബശ്ടീ 
കു്ടുംബാം്രങ്ങൾക്ു 
കവണം. ഇതസിനായസി 

ലഭസിക്ുന്ന അവ്രങ്ങൾ ഉപകയാ്രസിക്ാനും 
മ്ടസിക്രുത്.

ഹരസിതകകരളം മസിഷചറെ ശപഖ്ാപസിത ലക്ഷ്
ങ്ങളും പദ്തസികളും കയൂ്ടാചത കു്ടുംബശ്ടീ കു
്ടുംബാം്രങ്ങൾക്ത് ഏചറ്റ്ടുക്ാനാവുന്ന വരു
മാനോയകമായ പല പദ്തസികളും ഈ മസിഷ
ചറെ ഭാ്രമാണ്. ഈ ് ംരംഭരയൂപത്സിലുള്ള പദ്
തസികൾ കു്ടുംബശ്ടീ ് സിഡസിഎ്ുകൾ ഏചറ്റ്ടു
ക്ണം. ് ്വന്ം പഞ്ായത്സിൽ ് ാമയൂഹസികരം
്രത്ു ശപവർത്സിക്ാനും അതസിലയൂച്ട വരുമാ
നം കചണ്ത്ാനുമുള്ള വലസിയ അവ്രങ്ങളാ
ണു ‘ഹരസിതകകരളം’ മസിഷൻ തുറന്നുതരുന്നത്.

എല്ാ ക്ാക്സിലും എല്ാ മുനസി്സിപ്ാലസിറ്റസി
യസിലും  പ്ാസറ്റസിക ചശഷഡസിങ് ചമഷടീൻ സഥാ
പസിക്ാനും അജജവ മാലസിന്ങ്ങൾ ക്ഖരസിച്ത് 
ഈ ചമഷടീനുകൾ ഉപകയാ്രസിച്ു ചപാ്ടസിയാക്സി 
കറാഡ് ്ടാറസിങ്ങസിനായസി ഉപകയാ്രസിക്ാനും ‘ഹരസി
തകകരളം’ ലക്ഷ്മസി്ടുന്നു. കകരളത്സിചല ഒട്ുമസി
ക് ക്ാക്ുകളും മുനസി്സിപ്ാലസിറ്റസികളും ഇതസി
നായസി കശപാജക്ടുകൾ വയക്ുകയും ചസിലയസി്ട
ങ്ങളസിൽ ഇതു തു്ടങ്ങുകയും ചചയതു. 

ഇതുകയൂ്ടാചത ഈ പ്ാസറ്റസിക ചശഷഡസിം
ങ് (Shredding) യന്ത്രങ്ങളുച്ട സഥലകത്ക്ത് 
അജജവ മാലസിന്ങ്ങൾ ്ംഭരസിച്ു ചകാണ്ു
വരാനുള്ള വലസിയ ചനറ്റത് വർക്ും കു്ടുംബ
ശ്ടീ ശപവർത്കർക്ു ്ംരംഭ കമാഡലസിൽ 
ഏചറ്റ്ടുക്ാവുന്നതാണ്. ‘ഹരസിതകർമക്ന’ 
എന്ന കപരസിൽ അറസിയചപ്്ടുന്ന പകത്ാ ഇരുപ

കതാ കപരുച്ട ് ംഘ്ംരംഭം 
എല്ാ പഞ്ായത്സിലും തു്ട
ങ്ങുക്ാൾ കു്ടുംബശ്ടീക്ാ
ണകല്ാ മസികച് മാതൃകയസിൽ 

ഇകതചറ്റ്ടുത്ു ശപാവർത്സിക
മാക്ാൻ ് ാധസിക്ുക.

‘ഹരസിത കകരള’ മസിഷനസിൽ കു
്ടുംബശ്ടീ ഏചറ്റ്ടുക്ുന്ന മചറ്റാ

രു കമഖല ശ്രടീൻ കശപാകട്ാ
കക്ാൾ ബസി്സിന്ാണ്. 

ഹരസിത കശപാകട്ാകക്ാൾ 
പാലസിക്ാൻ ഇന്നു 
പല സഥലങ്ങളസിൽ 
നസിന്നും ആവ്്ം 

ഏറസിവരസികയാണ്. പല വ്കതസികളും സഥാ
പനങ്ങളും ്്വന്ം താൽപര്ത്സിനനു്രസി
ച്ു ‘ഹരസിത കശപാകട്ാകക്ാൾ’ പാലസിക്ുന്നു
ണ്ത്. വസിവാഹങ്ങളും പാർട്സികളും തസിരചഞെ്ടു
പ്ും ഓഫസി്ുകളുചമല്ാം ‘ഹരസിത കശപാകട്ാ
കക്ാളസികലക്ു ക്ടക്ുക്ാൾ ഇതസിനായസി കവ
ണ് സറ്റടീൽ ്ാധനങ്ങൾ വാ്ടകയചക്്ടുക്ു
കയും ്ാകങ്തസിക ഉപകേ്വും ്ഹായവും 
നൽകുന്ന ് ംഘങ്ങളുമായസി മാറാൻ കു്ടുംബ
ശ്ടീക്ു ് ാധസിക്ും. 

‘ഹരസിത കകരള’ത്സിചറെ മചറ്റാരു ്്വപനമാ
ണു കാർഷസിക്മൃദ്സി. കു്ടുംബശ്ടീയുച്ട ് ം
ഘകൃഷസി ് ംഘങ്ങൾ കയൂ്ടുതൽ സഥലങ്ങൾ 
പാട്ത്സിചന്ടുത്ത് കൃഷസിയസികലക്ു ക്ടകക്ണ്
ത് ആവ്്മാണ്. ്്വന്ം നാട്സിചല ആവ്്
ത്സിനായുള്ള മുെുവൻ പച്ക്റസികളും ഉൽപാ
േസിപ്സിക്ുന്ന ‘്്വയം പര്ാപത ശ്രാമം’ യാഥാർ
ഥ്മാകണചമങ്സിൽ കയൂ്ടുതൽ സഥലങ്ങളസികല
ക്ു ്ംഘകൃഷസി വ്ാപസിപ്സിക്ണം. കയൂ്ടാചത 
വസിഷരഹസിതമായ നാ്ടൻ പച്ക്റസികൾ ഉൽപാ
േസിപ്സിച്ത് ഭക്ഷ്്ുരക്ഷ ജകവരസിക്ാനും ്ം
ഘകൃഷസി വ്ാപസിപ്സികച് തടീരയൂ. ഇതസിലുപരസി തരസി
്ുരഹസിത പഞ്ായത്ായസി മാറസി മുെുവൻ സഥ
ലവും കൃഷസിക്ായസി ഉപകയാ്രസിച്ു കാർഷസിക 
കമഖലചയ ്കതസിചപ്്ടുത്ാൻ ലക്ഷ്മസി്ടുന്ന 
‘ഹരസിതകകരള’ത്സിചറെ ശപവർത്നം ്ജടീവ
മാക്ാൻ ്ംഘകൃഷസി ്ംഘങ്ങൾ മുകന്നാ
ട്ു വകരണ്താണ്. ഇതുകയൂ്ടാചത ഫലവൃക്ഷ 
ജതകൾ നട്ുവളർത്സിയും ്ംരക്ഷസിച്ും നാ
്ടസിചറെ പച്പ്ു നസിലനസിർത്ാൻ കു്ടുംബശ്ടീയു
ച്ട ് ജടീവ പങ്ാളസിത്ം കവണം.

‘ഹരസിത കകരള’ത്സിചറെ മചറ്റാരു ലക്ഷ്ം ജല
്ംരക്ഷണമാണകല്ാ. കെസിഞെ ലക്ങ്ങളസിൽ 
‘കസിണർ റടീച്ാർജസിങ്ങസിന്’ കണ്യൂരസിൽ തു്ടങ്ങസി
യ കു്ടുംബശ്ടീയുച്ട ‘ചറയസിൻ ആർമസി’ചയക്ു
റസിച്ു പറഞെസിരുന്നകല്ാ. ്മാനമായ ജല്ം
രക്ഷണ ശപവർത്നങ്ങൾ പല കു്ടുംബശ്ടീ 
്സിഡസിഎ്ുകളും ഏചറ്റ്ടുക്ാൻ തു്ടങ്ങസിയസി
ട്ുണ്ത്. ‘്ുജലം’ മെചവള്ള ്ംഭരണ പദ്തസി 
പാലക്ാ്ടു ജസില്യസിൽ ന്ടപ്ാക്ാൻ തു്ടങ്ങസിയ
ത് ഇതസിചറെ ഒരു ഉോഹരണമാണ്. ഒരു പഞ്ാ
യത്സിചല 1000 കസിണറുകൾ റടീച്ാർജ് ചചയ്ാ
നാണു ‘്ുജലം’ ആേ്ഘട്ത്സിൽ ആ്യൂശത
ണം ചചയ്ുന്നത്. ഇത്രം ശപവർത്നങ്ങൾ 
്ംരംഭമായസി ഏചറ്റ്ടുത്ത് ഒരു വലസിയ കയൂട്ാ
യമയായസി മാറസി ‘ഹരസിത കകരളം’ യാഥാർഥ്
മാക്ാൻ കു്ടുംബശ്ടീക്ു ്ാധസിക്ും. ഇതസി
നായസി ഒരുമകയാച്ട ശപവർത്സിക്ാൻ നമുക്ു 
ശപതസിജ്്ഞചയ്ടുക്ാം. 

ഹരിതശേരളം 
യാഥാർഥ്യമാകാം

ജകത്ണ്യസിൽ ചതാട്ുവസിളസിച്ു. അനസിതയു
ച്ട ഉ്ടൽ ച്ഞട്സി. അവൾ, ഏകതാ വസിേയൂരതയസിൽ
നസിന്നു വലസി റസിയചപ്ട്കപാചല വസിമലകുമാരസിയ
മ്മയുച്ട കനർക്ു പകച്ു കനാക്സി.

‘‘നടീചയന്ാ േുഃ്്വപനം കണ്ത് ച്ഞട്സി
ചയാ ണന്നമാതസിരസി...’’  തചറെ കണ്സിലും 
കവസിളത്ും കണ്ടീരുചണ്ന്നത് അനസിതയക്ത് 
ഇകപ്ാൊണു മനസ്സിലായത്. അവൾ ആേ്ം 

പുറംജകചകാണ്ും പസിചന്ന ്ാരസിത്ലപ്ു
ചകാണ്ും അതു തു്ടച്ു.

‘‘്ഞാൻ കചാേസിച്സിട്ത് നടീ ഒന്നും പറഞെസില്.’’ 
വസിമലകുമാരസിയമ്മ ആകാംക്ഷകയാച്ട കനാ
ക്സി. അനസിത എകന്ാ പറയാൻ ഭാവസിച്സിട്ത് അതു 
കവചണ്ന്നുവച്ത് ഇ്ടതുജകയുച്ട ജകപ്്ടം 
കനാക്സി രണ്ു നസിമസിഷം ഇരുന്നു. പസിചന്ന വസിമ
ലകുമാരസിയമ്മയുച്ട കനർക്ു മുഖം തസിരസിച്ു.

‘‘എല്ാം എചറെ ചതറ്റാ അകമ്മ... എചറെ മാ
ശതം... ആകരം പെസിക്ാനസിചല്നസിക്ത്...്ഞാൻ ചത
റ്റു ചചയതു. അതസിചറെ ്സിക്ഷ അനുഭവസിച്ു. 
ഇപ്െും അനുഭവസികച്ാണ്സിരസിക്ുന്നു. അകശതം 
അറസിഞൊകപ്ാകര...’’

വസിമലകുമാരസിയമ്മ തൃപതസിവരാചത അവളു
ച്ട മുഖകത്ക്ു കനാക്സിചക്ാണ്സിരുന്നു.

(തു്ടരും)


